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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, marți, 29 aprilie, 
a avut loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a exami
nat și aprobat raportul privind cifrele 
de școlarizare pentru anul școlar și 
univfersitar 1980—1981 la învățămîntul 
liceal, profesional, superior și post
universitar, elaborate în conformitate 
cu prevederile Legii educației și învă- 
țămintului și pe baza propunerilor 
ministerelor, celorlalte instituții centra
le și ale consiliilor populare județene.

La învățămintul liceal, in treapta L 
în clasa a IX-a, urmează să fie cuprinși 
toți absolvenții clasei a VIII-a; la în
vățămîntul liceal, treapta a II-a, clasa 
a Xl-a curs de zi, vor fi cuprinși 47,2 la 
sută, față de 45 la sută cit au fost in 
anul școlar 1979—1980, ceilalți absol
venți ai primei trepte de liceu urmînd 
să fie cuprinși în învățămîntul profe
sional sau să fie încadrați în producție 
ca practicanți. Din numărul total al 
elevilor înscriși în clasa a IX-a și a 
Xl-a, peste 85 la sută vor fi cuprinși 
în licee de specialitate.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se analizeze posibilitatea unei mai 
raționale profilări, în funcție de cerin
țele vieții economico-sociale, ale celor
lalte categorii de licee.

La învățămîntul de maiștri va avea 
loc o creștere a cifrei de școlarizare, 
atît la cursurile de zi. cît și la cele se
rale. La învățămîntul superior cifrele 
de școlarizare prevăd realizarea unei 
majorări a cifrei la speciaiiiățile mine, 
mecanică, electric, energetic, petrol, 
tehnologia și chimia textilelor. Față de 
anul precedent, va crește numărul locu
rilor la învățămîntul seral pentru a da 
posibilitatea absolvenților încadrați în 
producție să-și continue studiile. Se va 
asigura repartizarea în producție a ab
solvenților de la seral ca și a celor de 
la cursurile de zi.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se ia măsuri pentru lichidarea ori
căror manifestări de formalism în e- 
xercitarca practicii elevilor și studen
ților și asigurarea condițiilor pentru ca 
aceasta să se desfășoare corespunzător 
profilului pregătirii școlare, a profe
siunii pe care o vor îmbrățișa tinerii.

în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat raportul 
privind stadiul pregătirii acțiunii de 
preschimbare a documentelor de par
tid, care se desfășoară in conformitate 
cu normele și instrucțiunile Comitetu
lui Central al partidului. In cadrul dis
cuțiilor individuale se analizează mo
dul în care fiecare membru al parti
dului își îndeplinește îndatoririle ce-i 
revin din Programul și Statutul parti
dului, militează neobosit pentru apli
carea în viață a hotărîrilor P.C.R., a 
legilor țării, participă la îndeplinirea

tuturor sarcinilor ce stau in fața între
prinderilor și instituțiilor, cit și felul 
în care comuniștii își ridică nivelul 
politie, ideologic și de cultură, își per
fecționează pregătirea profesională. Se 
manifestă o exigență sporită față de 
calitatea de membru de partid, față 
de rolul comuniștilor în rindul colec
tivelor de oameni ai muncii în care 
își desfășoară activitatea, față de mo
dul în care ei acționează pentru apli
carea în viață a principiilor eticii și 
echității socialiste.

In organizațiile de partid a început 
dezbaterea în adunări generale a con
cluziilor desprinse, făcindu-se propu
neri pentru îmbunătățirea organizării 
producției și muncii, introducerea mai 
rapidă a progresului tehnic, ridicarea 
gradului de calificare, îmbunătățirea 
vieții de partid, a activității politico- 
ideologice.

Atît in discuțiile individuale cu mem
brii de partid, cit și in adunările ge
nerale de dezbatere a concluziilor se 
manifestă cu pregnanță adeziunea to
tală a comuniștilor la politica internă 
și externă a partidului nostru, hotărî- 
rea fermă de a contribui cu toate forțele 
la transpunerea în viață a istoricelor 
hotăriri ale celui de-a! XII-lea Con
gres al partidului.

Comitetul Politic Executiv a exami
nat o serie de probleme actuale ale 
activității economice, ale luptei pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, în lumina concluziilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. S-a subliniat necesitatea inten
sificării eforturilor pentru reducerea 
consumurilor materiale atît în construc
țiile industriale, în metalurgie și con
strucții de mașini, cît și în celelalte 
sectoare ale economiei naționale. Comi
tetul Politic Executiv a criticat tendința 
unor ministere și întreprinderi de fo
losire a materialelor scumpe, mari con
sumatoare de energie, a unor materiale 
importate, indicind să se treacă hotărit 
Ia dezvoltarea bazei de materii prime 
prin folosirea la maximum a resurselor 
de care dispune fiecare județ. De ase
menea, s-a indicat să se acționeze mai 
ferm pentru aplicarea măsurilor stabi
lite de conducerea partidului privind 
recuperarea și refolosirea materiilor 
prime și materialelor în vederea gos
podăririi lor cu cea mai mare eficiență, 
combătindu-se manifestările de birocra
tism, ușurință și lipsă de răspundere 
dovedite în acest domeniu de unele mi
nistere șl unități economice.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
ca, în lumina concluziilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia consfătuirea de 
lucru de Ia C.C. al P.C.R., să se acțio
neze pentru încheierea in cel mai scurt

(Continuare în pag. o 2-a)

(illlOIK)in DERCEANU (PlUllCllCn, 19Î2)

„AM AVUT MEREU ÎN FAȚĂ 
GÎNDUL CĂ NU POT SĂ PIERD"

— Dragă Ghiță, ai citit, 
poaite, la rubrica olimpicilor 
de aur că Nicu Martinescu 
a înșirat toate medaliile pe 
care le-a cîștigat. la olim
piade, „mondiale" și „euro
pene". îi lipsea, pare-mi-se, 
una de aur de la „mon
diale".

— Mie nu-mi lipsește nici 
una.

— Cum, adică ?
— Păi, să numărăm. Am aur 

la Olimpiada de la Miinchen, in 
’72, plus argintul de la Mont
real, am aur la „mondialele" de 
la Mar del Plata, din ’69, plus 
încă un aur in anul următor, la 
Edmonton, plus un argint la 
Minsk, in ’75... In sfirșit, la 
„europene", am aur la Berlin, 
in ’70, incă unul la Katowice, 
in ’72, plus incă unul la Hel
sinki, in ’73

— Stop, Ghiță, 
că mai trebuie 
să stăm și de 
vorbă.

— Mai pune au
rul de la Mondia
lele universitare 
din ’73, de la 

Moscova, și gata...
— Cîte titluri 

naționale ai ?
— Nu știu, că 

n-am catastif, ca 
nea Nicu Marti
nescu.

— Atunci, spune-mi ce 
titluri îți lipsesc ?

— N-am fost campion jude
țean.

— S-ar părea că te-ai 
născut pentru lupte.

— Ba eu credeam că m-am 
născut pentru fotbal.

Desen de N. CLAUDIU

SUB ARCUL ÎNTÎ1ULUI DE MAIf

OMAGIU MUNCII CREATOARE
1 Mai, zi de sărbătoare. 

Este sărbătoarea eternei 
tinereți a clasei muncitoa
re. După hotărîrea luată 
la primul Congres al In
ternaționalei a II-a, 1 Mai 
a devenit pentru muncito
rimea de pe toate meridia
nele globului ZIUA MUN1 
Cil, a solidarității inter
naționale a celor ce mun
cesc, zi de afirmare a con
științei de clasă, de soli
daritate internațională, de 
luptă împotriva exploa
tării, pentru un trai mai 
bun, pentru pace între 
popoare. Sînt 90 de ani de 
cînd în România este cele
brată această zi, 1 Mai de
venind una din cele mai 
puternice tribune de afir
mare a conștiinței militan
te a muncitorilor români. 
Odată cu anii, dar mai 
ales din acel an 1921. cînd 
a fost creat Partidul Co
munist Român — detașa
mentul de avangardă al 
clasei muncitoare, expo
nentul fidel al intereselor 
maselor largi populare —, 
demonstrațiile de 1 Mai 
au crescut în mod consi
derabil în amploare și in

tensitate, pentru drepturi 
sociale și politice, pentru 
salvarea ființei naționale 
în fața marelui pericol al 
fascismului. S-a înscris 
astfel ca o pagină glori
oasă în marea carte a is
toriei noastre marea de
monstrație antifascistă • și 
antirăzboinică, pentru apă
rarea independenței și in
tegrității României, de la 1 
Mai 1939, la organizarea 
căreia o contribuție de 
prim ordin a avut-o tînă- 
rul revoluționar pe atunci, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel care din anii tinereții 
dobîndise o bogată expe
riență a luptei revoluțio
nare.

în anii de după elibera
re, de cînd poporul a de
venit stăpîn pe soarta sa, 
începînd să-și vadă împli
nite idealurile pentru care 
generații întregi au luptat 
pînă la sacrificiu, sărbăto
rirea zilei de 1 Mai a că
pătat semnificații noi. La 
acest întîi de mai clasa 
muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, întregul po

por se prezintă cu noi și 
importante victorii în toa
te domeniile de activitate, 
în înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R. de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. 
Sărbătorim acest 1 Mai 
cînd România străbate cei 
mai fertili ani din mile
nara sa istorie, „epoca îm
plinirii idealurilor de drep
tate și libertate pentru ca
re au luptat și s-au jertfit 
numeroase generații de 
înaintași, a afirmării de
pline a dreptului sacru al 
poporului român de a fi 
liber și suveran în țara 
sa, stăpin deplin pe bogă
țiile sale naționale, făuri
tor conștient al propriului 
său destin socialist și co
munist" — cum se arată 
în Raportul prezentat de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la cel de-al 
XII-lea Congres al parti
dului.

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 4—5)

Gheorghe Barceanu, într-un stop codru sugestiv 
pentru marea măiestrie a campionului olimpic, 
mondial și european.

- Și ?
— Am jucat extrem stingă in 

echipa comunei mele, la Pro
gresul Cirna, incă de la 12 ani 
și jumătate. Am fost titular

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi, la. ora 1T, pe stadionul „23 August'*

UN NOU MECI-TEST
PENTRU IOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL: 
CU ECHIPA OLIMPICA A CEHOSLOVACIEI
® Oaspeții, care au sosit ieri după-amiază la București, 
sînt recomandați de performanțele din calificările pen
tru J.O. • In formația noastră, formule noi pentru li
niile de mijloc și de atac •

Lotul de tineret —
Astăzi, la ora 17, pe stadio

nul „23 August", un nou meci- 
test al lotului nostru reprezen
tativ. Partener, redutabila for
mație olimpică a Cehoslovaciei, 
care a obținut recent califica
rea pentru turneul final de la 
Moscova, întrecînd puternicele 
echipe olimpice ale Poloniei 
(egalitate în deplasare, victorie 
pe teren propriu) și Ungariei 
(înfrîngere în deplasare, vic
torie acasă).

O „deschidere" de interes : 
Corvinul (ora 15,15)

Este de așteptat deci, față de 
forța recunoscută a oaspeților 
noștri, ca întîlnirea de verifi
care de astăzi să-și atingă sco
pul, ADICA sa edifice a- 
SUPRA POTENȚIALULUI SE- 
LECȚIONABILILOR. A celor 
mai vechi și, mai cu seamă, a 
celor mai noi. Concomitent se 
va urmări randamentul — în

(Continuare in pag a 7-a)



ȘEOINIA COMIIETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

LEGILE SPORTULUI SÎNT APTE PENTRU

timp a acțiunii de tipizare și 
normare a consumurilor mate
riale in întreaga economie, li- 
chidîndu-se cu fermitate atitu
dinea de risipă ce se mai ma
nifestă în unele sectoare și 
care nu are nimic _ comun cu 
spiritul unei economii socialiste 
planificate, cu răspunderea față 
de buna gospodărire a avuției 
naționale a poporului. Sarcina 
tuturor celor ce lucrează în eco
nomie este aceea de a asigura 
realizarea producției planificate 
cu minimum de cheltuieli ma
teriale, financiare și de forță de 
muncă, valorificînd la maxi
mum potențialul de care dis
punem. In legătură cu aceasta. 
Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se adopte cele mai 
categorice măsuri pentru redu
cerea importurilor și producerea 
în țară a materialelor de care 
avem nevoie — aceasta fiind 
calea de a asigura o bază te
meinică de aprovizionare a în
treprinderilor în condițiile deo
sebit de dificile create de criza 
economică mondială, ca și de 
înrăutățirea situației interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv, 
apreciind că activitatea de in
vestiții s-a întins pe un front 
prea larg, ceea ce duce la dis
persarea forțelor și împiedică 
darea la timp în producție a 
unor obiective, a indicat să nu 
se abordeze obiectivele încă 
neîncepute, concentrîndu-se for
țele spre terminarea grabnică a 
celor aflate în construcție și 
care sînt planificate să produ
că în acest an. S-a stabilit, de 
asemenea, să se revadă obiecti
vele de dezvoltare ale unor 
centrale și întreprinderi, ca și 
obiectivele soclal-cultiirale. pii- 

EI SÎNT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. 1)

pină la 14 ani, cind am intrat 
la școala profesionali Electro- 
putere, la Craiova.

— Cum te-ai descurcat pe 
gazon ?

— Am mers pe dribling, l-am 
sucit pe toți. Îmi plăceau fun
dașii cu gabarit. Eu aveam și 
am 1,50 înălțime... și tare imi 
plăcea să-i văd cum cad din 
fentă. Odată, țin minte, am a- 
vut in față un zdrahon de a- 
proape 1,90. Știi ce i-am făcut ? 
I-am trecut printre picioare, cu 
minge, cu tot.

— Și de ce n-ai conti
nuat 3

— M-au respins la selecție, 
la Electroputere. Ziceau că 
n-am talie. Simțeau probabil că 
o să vină Crișan la Craiova, și 
cu doi ca noi ar fi fost mai 
greu.

— Cum ai ajuns la lupte ? 
- — M-a găsit nea Ilie Mari
nescu. Mi-a spus că nu-i nici o 
scofală cu fotbalul. Tot nu a- 
jungi campion olimpic, Ghiță.

— Te-a convins ?
— Nu chiar de la prima 

mină. Cînd m-a pus in pod pri
ma oară, am crezut că-mi rup 
gitul

— Cum ai debutat ?
— Prost. M-au aruncat la li

bere și n-a mers. Mie nu-mi 
plac piedicile. Și nici compli
cațiile. Cind am pierdut prima 
oară, nici nu știam regulamen
tul. Am crezut că mai traaem 
o dată.

— Ai trecut la greco- 
romane ?

— Am trecut imediat. Și am 
mers întins. In ’66 am cisti^at 
Cupa Primăverii. Tot in 
’66 am tras cu R.F.G.-ul și am 
cîștigat in ambele rînduri. cu 

SÎNTEJI AȘTEPTAȚI LA BORSEC...
...Nu numai dacă suferiți de afecțiuni ale aparatului car

diovascular, endocrine, ale tubului digestiv, hepatobiliare, 
iar ca boli asociate : afecțiuni ale rinichilor și căilor uri
nare, boli respiratorii si profesionale, de nutriție și meta
bolism. La Borsec sînteți așteptați și pentru că, departe 
de zgomotul citadin, în aerul pur. puternic ozonat, vă pu
teți deconecta, transformînd -i’ele de concediu intr-o odihnă 
absolut reconfortantă la poa’e’e munților Giurgeu. Ceahlău, 
Bistrița și Călimani

Aici puteți sosi și în scurte vacanțe sau excursii.
Prin ospitalitatea cunoscută a personalului stațiunii veți 

J; beneficia de un bogat program de agrement. Se organ vea- 
2 ză drumeții la Peștera de Gheață. Cariera de travertin, Gro-
2 Sa Urșilor, Stînca Bufnitei, culmile Făget și Făgețel sau 
j. excursii de 1—2 zile la Tușnad. Lacul Sfînla Ana, Cheile
3 Bicazului, Sovata, Toplița.

Pentru bilete și informații suplimentare adresațî-vă agen
țiilor și filialelor ofic"'or ’ '-'-'ne de turism, la ITIIR Bucu
rești sau la comitetele sin:1'--,'-lor din întreprinderi iși in
stituții.

nindu-se accentul in economie 
pe dotarea și buna folosire a 
capacităților de producție încă 
nevalorificate, iar în domeniul 
social pe îndeplinirea integrală 
a planului construcțiilor de lo
cuințe, în vederea satisfacerii 
nevoilor maselor de oameni ai 
muncii. Pornind de la faptul că 
autoconducerea și autogestiunea 
economică nu presupun anga
jarea anarhică a unor cheltuieli 
din fondurile statului de către 
centrale și întreprinderi ci, dim
potrivă, folosirea riguroasă, cu 
maximum de economicitate și 
eficiență, a mijloacelor încre
dințate, corespunzător interese
lor generale ale economiei, pe 
baza planului unic național, Co
mitetul Politic Executiv a indi
cat să se elaboreze o reglemen
tare clară a modului în care 
pot fi inițiale și aprobate in
vestițiile de orice fel, evitîn- 
du-se dispersarea și utilizarea 
nejustificată a fondurilor.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcina guvernului să ac
ționeze concret pentru organi
zarea soluționării în cel mai 
scurt timp a acestor probleme 
esențiale ale dezvoltării noastre 
economice. S-a stabilit, de ase
menea. ea in lumina acestor in
dicații să se definitiveze planul 
cincinal și planul pe anul viitor, 
în vederea asigurării ridicării 
eficienței și realizării unei ca
lități noi in întreaga economic 
națională — condiție fundamen- 

' tală pentru sporirea bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui, pentru mersul nostru îna
inte neabătut pe calea edifi
cării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, proble
me ale activității curente de 
partid și de stat.

21—5 și 21—2, ca la ping-pong. 
Intr-un an am fost în lot. Am 
bătut la „speranțe olimpice", la 
internaționalele noastre, la na
ționale, iarăși internaționale, și 
Balcaniada, am mai făcut un 
pas și am ajuns la Olimpiada 
de la Mexic.

— Cum a fost ?
— Eram prea mic. Adică pion- 

Mă mutau oamenii cum vroiau. 
Tin minte, după un meci, pe 
unu’ l-au luat cu targa, dar 
ne-a dat meci egal. Fă-ți idee.

— Cînd încep succesele ?
— In ’69 la Mar del Plata, 

cind îl bat pe iranian in finală 
cu 13—1.

— Ce a urmat ?
— Ca să n-o lungim, hai să 

spunem că intre 1969 și 1975 
n-am pierdut nici un meci in
ternațional.

— Amintește-ne cum a 
fost la Munehen, în 1972.

— Am cîștigat ușor. Aminti
rea cea mai frumoasă e cu Nicu 
Martinescu. El ciștigase meda
lia de aur cu o seară înainte. 
Cind am văzut asta, m-am fo
filat prin mulțime și am intrat 
pe saltea. Nicu Martinescu par
că era o statuie. I-am strigat : 
„Nea Nicule, ești campion olim
pic !“ A căscat ochii la mine : 
„Oare așa-i, Ghiță ?“ Mi-am 
dat seama că încă nu crede : 
„Ești campion olimpic, nea Ni
cule !“ — am strigat încă o 
dată. Abia atunci i-a picat fisa 
și mi-a strigat : „Ridică-mă în 
brațe. Ghiță, ca să cred !“ M-a 
pufnit rîsul : „Cum o să te ri
dic. nea Nicule ?“ Asta-i amin
tirea cea mai frumoasă.

— Spune-ne, Ghiță, care a 
fost calitatea ta de bază ?

— Unii spun că viteza. Alții 
— că tehnica. Sînt dintre cei 
care spun tactica. Eu. însă,

0 COMPETIȚIE
j

„Cred că multe din calitățile 
profesionale de care dă dova
dă în cadru] activității labora
torului nostru și le-a format Ia 
școala sportului. Urmărindu-i 
modul cum lucrează, discipli
na, ambiția, mă conving încă 
o dată că sportul nu este in 
mod expres numai o cultură a 
corpului, ci ceva mai mult".

Așa ne-a fost caracterizat, în 
puține cuvinte, de către colo
nelul medic Octavian Ștefă- 
nescu, biochimistuJ maior Alin 
Savu, din cadrul laboratorului 
policlinicii Ministerului Apără- . 
rii Naționale. Alin Savu — 
fostul baschetbalist de la Stea
ua —, maestru al sportului, 
care în anii 1967 și 1968 a fost 
selecționat în echipa continen
tului.

L-am revăzut în urmă cu 
citeva zile, nu în trening, dri- 
blînd sau pasînd pe dreptun
ghiul de parchet, ci în halat 
alb — printre eprubete și mi- 
croscoape.

— Alin Savu, ce i-ai oferit 
sportului în lunga ta carieră 
de performer ?

— O mare pasiune. Și anii 
tinereții !

— Și ce ți-a oferit, la rîn- 
du-i ?

— fncepînd din adolescență, 
baschetul, sportul în general, 
mi-a dat tocmai ce-mi lipsea 
atunci : încrederea în mine.

- Cum ai devenit biolog ?
— M-am bucurat de climatul 

cu adevărat sportiv existent la 
clubul Steaua, sub culorile că
ruia- m-am consacrat ca per
former și unde procesul de 
formare a sportivilor se face 
unitar, fără a se separa mun
ca instructiv-educativă de cea 
necesară formării profesionale. 
Am fost formați nu numai 
pentru a deveni campioni, ci 

cred că m-a dus înainte numai 
gindul că este imposibil să 
pierd. Asta m-a ținut. Și, dacă 
nu mă îmbolnăveam, eram și 
acum in lot, să nu se supere 
Alexandru, și mai dădeam con
curs de selecție pentru Olim
piadă. Așa, in schimb, sînt an
trenor, unde e mult mai greu.

— Totuși, după boală, ai 
revenit.

— Am revenit. M-am bătut 
tot cu gindul că nu pot să 
pierd. Dar e greu să te opin
tești după ce un an întreg 'ai 
mincat pui fiert și brînză de... 
vaci.

— Totuși, ai luat argint 
la Montreal.

— Asta-i durerea mea cea 
mare. Am pierdut din mină 
meciul cu Sumakov, după ce 
cîștigasem în prima repriză. 
Peste numai un an, la turneul 
Poddubnîi, l-am bătut pe Su
makov chiar la el acasă. Țin 
minte că pe podium m-am 
auzit strigînd : „Acum îl bați-, 
mă, Ghiță ?“

— Ce planuri ai ?
— Aș avea eu unul, dar mă 

tem că...
— Ce anuime ?

— Vreau să reintru !!! Viorel TONCEANU

A. DANIEL, BUCUREȘTI. Dm 
două, una: sau ați înțeles dv. 
greșit sau a lost o scăpare a 
crainicului. Ne puneți, oricum, In 
situația de a aminti din nou că, 
tnitr-un meci oficial de fotbal. nu

pot fi tnlocuițl DEC1T DOI JU
CĂTORI. indiferent de posturile 
lor. Deci, nu doi jucători de 
cîmp plus portarul, ci doi jucă
tori. Lucrurile sînt — sau ar II 
trebuit să fie — foarte clare.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O 
epigramă inspirată de laptul ci 
în sălile de șah a fost INTER
ZIS FUMATUL:

In timp ce-aștepți ta vreo 
mutare

De tură, cal sau de nebun, 
Constați că poți avea răbdare 
Și fără de... tutun!
PETRE TISU, ALEXANDRIA. 

Agențiile de presă au transmis 
știri contradictorii asupra originii

CEVA MAI LUNGĂ VIATA
și adevărați oameni. Nu este 
vorba numai despre mine. E- 
xistă o sumedenie de exemple: 
atletul Valeriu Jurcă este sto
matolog (coleg cu mine în po
liclinică), rugbystul Paul Cio
bănel sau voleibalistul Marius 
Iorga sînt apreciați ingineri, 
hocheistului Anton Biro î s-a 
încredințat conducerea unei 
policlinici la Tg. Mureș ; în e- 
chipele de handbal, rugby sau 
scrimă se află mulți profesori, 
tehnicieni, trăgătorul Ion Cor- 
neliu a fost notat cu 10 la lu
crarea de diplomă în ciberne
tică. Și exemplele pot conti
nua... Vorbesc prin prisma ce
lui ce am beneficiat — ase
meni multor generații de spor
tivi — de condițiile de viață și 
pregătire din acești minunați 
ani ai țării noastre. Cred că, 
dincolo de cifrele bilanțurilor, 
cu medalii și titluri, se află și 
preocupările multiple ale clu
bului și antrenorilor, care au 
avut frumoasa misiune de a 
ne modela ca tineri, ca oameni 
care să dea randament nu nu
mai pe terenul de sport, ci și 
în viața de fiecare zi, Ia locul 
de muncă, în familie.

— Deci actul sportiv pre
supune nu numai medalii și 
titluri ?

Sub genericul „DACIADEI"

UN „SALON AL MARINEI* 
LA PALATUL CULTURII DIN PLOIEȘTI

O impresionantă flotilă de 
nave, de la corăbii feniciene la 
cargouri Ultramoderne, clipere 
rapide și vase de linie, sub
marine și impunătoare trans
atlantice, construcții din toate 
timpurile și de toate felurile 
sînt adunate la un toc, ca în 
rada unui uriaș port, așteptînd, 
parcă, comanda „vira ancorai". 
Spectacolul este inedit, iar nu
meroșii vizitatori îl urmăresc 
cu interes și admirație, cu 
toate că nu-i vorba, de fapt, 
de o flotă adevărată. Origina
lul „salon" marinăresc cu
prinde aparatele participante 
la concursul de navomodele 
organizat la Ploiești, sub ge
nericul marii competiții spor
tive naționale „Daciada". Ideea 
de a alcătui cu aceste con
strucții o expoziție pentru ma
rele public, într-una din sălile 
Palatului culturii, ni se pare 
deosebit de inspirată. Ea a- 
parține unui entuziast practi
cant al acestui spoirt, August 
Georgescu, și a fost materia
lizată cu concursul Școlii 
populare de artă (care patro
nează o secție de modelism 
deosebit de activă) și al con
ducerii prestigioasei instituții 
de cultură ploieștene. Forma
ția celor peste o sută de mo
dele este completată cu un im
presionant materia! ilustrativ 
despre marină: fotografii,
planșe cu ambarcațiuni istori
ce, schițe și desene, multe 
„vorbind" vizitatorilor despre 
tradițiile marinei românești.

fotbalistului Tahamata. de la e- 
chlpa Ajax Amsterdam. El este 
japonez de origine, așa cum s-a 
arătat to ziarul nostru din 19 
aprilie.

ANDREI DAN, CLUJ-NAPOCA. 
Se vor bucura, desigur, cei de 
la Sportul studențesc afltod că 
au un suporter atît de înfocat 
pe meleagurile clujene, tn mod 
surprinzător, Inimile bucurește- 
nitor bat mal puțin pentru aceas
tă echipă valoroasa, cu perfor
manțe atît de bune împotriva 
„așilor" în returul campionatului 
Diviziei A la fotbal. In 1971, for
mația dv. favorită activa în Di
vizia B. în ediția următoare, ea 
intra în Divizia A.

NORU BOGDAN, COMUNA 
OCURIS, Finala C.M. de fotbal 
din 1960 n-a avut loc... nicăieri, 
ta acel an începînd abia prelimi
nariile pentru turneul final al 
C.M. din 1962 din Chile. Ediția 
precedentă, cea din 1958, avusese 
loc în Suedia. Poate că la mij
loc a fost o greșeală de tipar.

MARIN POP, COMUNA DA-
BEȚI. 1. In programul J.O. de la 
Moscova n-a fost inclusă nici o 
nouă disciplină sportivă, față de

— Cred că-i bine spus „nu 
numai". El presupune un su
perb efort, disciplină respect 
pentru aproapele tău (adver
sar, coleg sau spectator), do
rința de a lupta pentru victo
rie fără a-ți urî partenerul, 
bucurie victoriei fără să umi
lești, acceptarea înfrîngerii fă
ră să te simț: disprețuit.

— Se dovedește deci, că 
sportui are un pronunțat ca
racter etic și moral..

— Fără discuție că da. Cred 
că nu este lipsită de acoperire 
afirmația că în anii socialismu
lui sportul a creat, deopotrivă, 
o galerie de campioni și de oa
meni adevărați. Și cînd spun 
aceasta, mă gîndesc la cultul 
muncii de calitate, la discipli
nă, la dorința de autodepășire 
care se deprind prin sport, dar 
sînt de mai largă întrebuința
re decît pentru sport. Și în
drăzneala și stăpînirea de sine, 
și inițiativa și ambiția..

La Steaua clubul în care am 
crescut alături de multe alte 
generații, an< învățat că legile 
sportului sînt apte pentru o 
competiție ceva mai lungă,

v Octavian VINTILA

Vizitatorii examinează înde
lung exponatele, mai ales pe 
cele premiate în acest concurs 
de machete. Notăm dintre ele: 
„La Couronne", navă franceză 
construită în anul 1636 și... 
copiată. acum, de August 
Georgescu (Școala populară de 
artă), cliperul „Cuty Sark", 
care a colindat mările și ocea
nele lumii pe la începuturile 
secolului trecut, realizat .in 
miniatură de Vasile Baicu 
(A.S_. Textila Păulești). .,Santa 
Maria", caravela cu care Co- 
lumb a debarcat în America, 
model realizat de Rodica Geor
gescu (Școala populară de artă), 
nava „Wariag", realizată de 
Lucian Ionescu (Școala popu
lară de artă). „Cît timp ați 
lucrat la ..Cuty Sark", tovară
șe Baicu ?“ — îk întrebăm pe 
constructor. „Aproape doi 
ani. La multe detalii a trebuit 
să mă folosesc de lupă, pentru 
■ ieși totul conform cu origi
nalul". Așadar, doi ani de stră
danii șl răbdare. Dar perse
verența lui Baicu a fost răs
plătită : „Cuty Sark" deține 
9 medalii de aur cîștigate în 
competiții republicane și o 
medalie de aur obținută la 
campionatul european de ma
chete, desfășurat la Sibiu. .

Expoziția de navomodele de 
la Ploiești constituie o iniția
tivă care merită urmată.

cele la care au avut loc Între
ceri pini acum, o nouă probă 
sportivă, însă, da: e vorba de 
hocheiul pe iarbă feminin. Noi 
nu participăm la această probă. 
2. Abia ta 1981, ta Congresul 
olimpic de la Baden-Baden, se 
va fixa țara care va organiza 
J.O. din 1988. In mod obișnuit, 
locul de desfășurare a fiecărei 
Olimpiade se fixează cu 6 ani 
înainte.

Ilustrații : N. CLAUDIU

ANUNȚ -
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT organizează marți 
6 mai a.c., la J2.30, în sala 
din Bd. Muncii 37—39, o dez
batere cu tema : „Noi orien
tări pentru învingerea facto
rilor limitativi ai rezistenței 
umane, în vederea îmbună
tățirii performanțelor sporti
ve*4. Refenatuâ de bază va fi 
susținut de prof. Cornel FIo- 
rescu. Antrenorii, profesorii 
de educație fizică, medical 
sportivi, activiștii sportivi și 
sportivii fruntași sînt invitați 
să participe.



Radu Huțan:
„UN TITLU MONDIAL NU-TI PERMITE 

SĂ NU MĂI MUNCEȘTI!"...
Se spune adesea că antreno

rul este „omul din umbră", as
cuns, cel mai adesea, de per
formanță și de performer. Că 
nu este chiar așa, ne-o dove
desc o serie de simbioze cele
bre, în care meritele nu pot 
fi despărțite. Gîndindu-te la 
Valeri Brumei îți vine ime
diat pe buze numele lui Iuri 
D.eacikov, cînd spui Iolanda 
Balaș, spui imediat și Ion So- 
ter, „Inter" a fost echipa lui 
Herrera, precum celebrul „Uni
ted" (Manchester) al lui Matt 
Busby ; Borg este Pygmalion- 
ul lui Lennart Bergelin, Nadiâ 
Comăneci n-ar fi ajuns ce este 
fără Bela Karoly ; și nici „flo
tila de aur" a caiacului și ca- 
noei românești fără RADU 
HUȚAN și colegul său NICO- 
LAE NAVASART.

Adevărată legendă vie a spor
tului românesc, antrenorul e- 
merit Radu Huțan este, poate, 
tehnicianul cu cel mai impre
sionant palmares mondial. La 
Dinamo (unde a împlinit, în 
1979, 30 de ani de activitate) 
sau la lotul național (unde a 
fost antrenor din 1953 pînă în 
1972 și unde a revenit în 1977) 
a fost „răspunzător" de cele 
6 titluri olimpice și 24 mon
diale (20 în exclusivitate, 4 „în 
colaborare") cucerite de spor
tivii dinamoviști. Ca să nu mai 
vorbim de alte zeci de me
dalii olimpice, mondiale și eu
ropene, sau de cele aproxima
tiv 500 (!) de titluri de cam
pioni ai României... Leon Rot- 
man, Simion Ismailciuc, Dumi
tru Alexe, Serghei Covaliov, 
Aurel Vernescu, Afanasie Sciot- 
nic, Ivan Patzaichin, Vasile 
Dîba, nume de referință în ca
iacul și canoea mondială, sînt 
„produse Radu Huțan". Lista 
ar putea continua cu zeci de 
nume care, fiecare în parte, ar 
face mîndria oricărui tehni
cian...

S-a născut la Gura Humo
rului, la 25 mai 1927. Cum a 
ajuns la caiac-canoe acest mol
dovean get-beget ?

— Am copilărit pe malul 
Moldovei ; ne strîngeam mai 
mulți, făceam plute din trun
chiuri de copaci ; nu mă gîn- 
deam atunci că o să-mi leg 
întreaga viață de apă... în 1947, 
venind la București, salariat la 
Telefoane, am încercat să 
înjgheb o secție de caiac. „Te
lefoanele" aveau secții puter
nice de baschet, volei, atletism 
(marș). Eu eram singur. In 1949 
am fost încorporat, așa am a- 
juns la Dinamo, unde m-am 
întilnit cu Nicolae Navasart, 
Radu Marinescu, Ion Bojescu, 
formînd, să spunem, o secție. 
Aveam un singur caiac de sim
plu, ne antrenam pe .rînd. Tră
geam „piste de control", unul

BALCANIADA, UN PRIM REPER
ÎN DRUMUL „FLOTILEI" SPRE KRÎLATSKOE; 
MAI IMPORTANTE SÎNT CELE CARE URMEAZĂ!...

Mai puțin importantă în 
privința confruntării cu oaspe
ții din Balcani — diferența de 
valoare, cunoscută, s-a mate
rializat într-o victorie catego
rică, așteptată, a sportivilor 
români, în ciuda prezenței cî- 
torva individualități străine de 
marcă —, cea de-a 5-a ediție 
a Campionatelor Balcanice de 
caiac-canoe, desfășurată în ca
drul admirabil, familiar, al 
Snagovului, a păstrat o cotă 
ridicată de interes prin faptul 
că ne-a oferit reîntîlnlrea cu 
„flotila" noastră în primul start 
oficial al anului. în alcătuire 
unitară, așa cum n-o mai vă
zusem din vâri trecut, de la 
Campionatele mondiale de la 
Duisburg.

De la bun început ținem să 
subliniem că impresiile de mai1 
jos. — unele; desigur, subiec
tive. determinate de ambianța 
îneîntătoare din fiecare primă
vară a bătrînului lac dintre 
București și Ploiești — sînt 
simple aprecieri, și nu conclu
zii Este, dealtfel, imposibil a 
se trage concluzii acum, într-o_ 
perioadă în care pregătirea a- 
bia se îndreaptă către caracte
rul specific. Ce se poate spu
ne. deci, după această Balca
niadă, în care, dincolo de cla
samentele oficiale (în care au 
intrat cîte un echipaj de țară. 
în fiecare din cele 13 probe) 
am putut urmări, în două fru

concura, altul cronometra. După 
antrenamente, discutam ore în
tregi, învățam pe pielea noas
tră tehnica, metodica. Fe ma
lul Iacului era un atelier, mo
dificam bărcile după cum sim
țeam noi că alunecă mai bine. 
„Lansam" modele pe care le 
foloseau apoi toți ceilalți. în 
1950, la prima ediție a cam
pionatelor naționale, noi, cei 4 
de la Dinamo, am cucerit 8 
titluri din cele 9 probe de sim
plu, dublu și patru : eu am 
fost părtaș la 5, Radu Mari
nescu la fel, Nicolae Navasart 
la 4. Toamna am primit titlul 
de maestru al sportului, primul 
decernat Ia caiac. Din 1951 am 
devenit, la Dinamo, și un fel 
de responsabil tehnic, iar în 
1953, cînd au apărut clasifică
rile de antrehor, am devenit 
antrenor de categoria I. Con
tinuam șă concurez, iar în 1953, 
Ia Festival, am cucerit, alături 
de Mircea Anastasescu, prima 
victorie internațională, caia
cului românesc. Anastasescu a 
fost modelul care a dat naș
tere tehnicii noastre în caiac.

— Dar canoea 1 Cum a apă
rut canoea la noi ?

— în 1953, Ia Festival, ceho
slovacii Bohumil și Kudrna, 
campioni olimpici în 1948, au 
adus o canoe adevărată, de con
curs. Atunci am văzUt-o prima 
oară...

— ...și după numai trei ani 
aveam trei titluri olimpice la 
Melbourne 1

— Da, am trimis 5 canoiști 
la Melbourne, erau 8 in toată 
țara, și am ciștigat trei me
dalii de aur.

— Canoea a fost, în general, 
la noi, înaintea caiacului...

— Canoiștii, toți, au venit 
din Deltă. Oameni obișnuiți cu 
apa, învățați cu greul, care nu 
Iac nazuri la muncă. Și munca 
este totul 1
— Se spune că sînteți un om 
sever, iar cuvîntul sever este, 
în acest caz, aproape un eufe
mism...

— Antrenorul cunoaște ade
sea mai bine interesul sporti
vilor decît ei înșiși. Nu am ad
mis rabaturi. Un titlu mondial 
nu-ți permite să nu mai mun
cești !’ în primăvara următoare 
marilor competiții, pentru mine 
toți sportivii sînt egali, indi
ferent de faimă. în 1966 am ti
tularizat pentru campionatul 
mondial un grup de tineri care 
s-au dovedit mai harnici în 
pregătire decît consacrații. Și 
debutanții au cucerit 5 titluri 
mondiale la Grunau ! M-am le
gat însă întotdeauna de oa
menii dispuși să muncească 
mult, fără rezerve.

— Cum a evoluat caiacul- 
canoea în ultimii 20 de ani ?

moase regate, pe toți compo- 
nenții lotului care aspiră la 
tricoul tricolor pentru Krîlats- 
koe 7

Mai întîi, cîteva cuvinte des
pre valorile de toți cunoscute. 
Ion Bîrlădeanu a ciștigat am
bele probe de caiac-simplu, pă- 
rîndu-ne bine înscris pe orbi
ta progresului masiv în care 
s-a lansat de la intrarea în 
lot, în urmă cu doi ani. Vasile 
Dîba ne-a făcut să credem că 
poate reveni la nivelul care îl 
făcea, nu demult, imbatabil la 
500 m. Deocamdată, Dîba este 

.cel mai bun pe... 400 m, dar 
revenirea este evidentă. Aceas
tă sută de metri care îi lipseș
te acum — firesc, în aprilie, la 
acest „pur sînge" — poate fi 
cîștigată, prin pregătire exem
plară. în răstimpul rămas pînă 
la J.O.; și atunci toate speran
țele sînt posibile... Au crescut 
în vîrstă, dar și valoric, tinerii 
Ion Geantă, Alexandru Giura. 
Fetrică Dimofte și Ionel Milaș- 
cu, a- căror apropiere de cei doi 
fruntași este, neîndoios, îmbu
curătoare.

La canoe, campionii mondiali 
Ivan Fatzaichin și Petre Ca- 
pusta au ciștigat, nu fără a su
feri, ambele curse de dublu 
Ambiția și clasa lui Ivan au 
ieșit din nou în evidență în 
special în proba de 1 000 m, în 
care a ținut să concureze în 
ciuda durerilor din umărul

Radu Huțan (in picioare) și Nicolae Navasart, artizanii marilor 
victorii ale „flotilei de aur“. Foto : Dragoș NEAGU

— Nivelul a crescut peste tot, 
dar principalele forțe au rămas 
cam aceleași, adică U.R.S.S., 
Ungaria, România, cărora li s-*a 
adăugat, în ultimii 10 ani, R. D. 
Germană. Valorile cresc, timpii 
scad, în special datorită concu
renței dintre reprezentanții a- 
cestor școli. Dacă acum 15—20 
de ani făceam 1500 km în-

Nicolae Navasart:

0 VIATĂ DEDICATĂ 
CAIACULUI Șl CANOEI ROMÂNEȘTI

Nu puțini, și nu neapărat 
dintre prieteni, sînt cei care îl 
sfătuiesc pe NICOLAE NAVA
SART să-și scoată din inimă 
sportul căruia i s-a dedicat de 
mai bine de 30 de ani și să-și 
vadă de sănătate. Inima lui 
„nea Nae" a obosit, spun doc
torii, umezeala adunată într-o 
viață petrecută pe lac sau pe 
marginea lui s-a insinuat și ea 
într-un otganism care nu vrea 
să știe ce e odihna.

A lăsa însă lotul olimpic de 
caiac-canoe, a abandona „flo
tila" acum, cu mai puțin de 
trei luni pînă la startul Jocu
rilor Olimpice este, pentru an
trenorul emerit Nicolae Nava
sart, militar, crescut în spirit 
ostășesc, sinonim cu a dezerta. 
II găsim, deci, ca în fiecare 
primăvară, la Snagov, alături 
de Ion Bîrlădeanu, frații Si
mionov, Agafia Buhaev și cei
lalți. întîmplător, convorbirea 
pe care am avut-o s-a petrecut 
într-o zi de aprilie cu semni
ficație deosebită. Nicolae și 
Maria Navasart împlineau trei 
decenii de cînd s-au cunoscut 
și 28 de ani de căsătorie. Sen
timentul care le-a unit desti
nele a fost dublat de pasiunea 
pentru același sport și cei doi 
au făcut nu numai casă comu
nă, ci și echipă, contribuind 
împreună la formarea mai mul
tor generații de campioni șl 
campioane ai padelei și pa- 
gaei.

Născut pe malul Dunării (la 
20 iunie 1929), crescut la Con
stanța, într-o familie cu tra
diție sportivă (tatăl rugbyst, 
mama — absolventă a Acade

stîng, care 1-ati forțat să aban
doneze, anterior, în cursa de 
simplu. Proba în care ne-am 
obișnuit să-l Vedem cîștigînd 
mereu pe Patzaichin a revenit, 
surprinzător, tînărului Dobre 
Nenciu, care a întrecut, din- 
tr-un .„foc", un campion olim
pic (Matija Ljubek) și doi foști 
campioni mondiali (Lipat Va- 
rabiev și Liuben Lubenov). 
Victoria noului „produs", tul- 
cean cu marca „Igor Lipalit" 
este o frumoasă promisiune. Să 
fie Nenciu „simplistul" pe care 
l-am așteptat atîta vreme lin
gă Patzaichin și Varabiev ? 
Ne-ar plăcea să credem, pen
tru că. dacă este drept că ne 
gîndim în primul rînd la... 
Krîlatskoe, ne interesează și ce 
va fi mai tî'rziu, după ce uimi
torul Patzaichin îi va preda 
ștafeta... întrecut de Lubenov 
la 500 m, Varabiev n-a făcut, 
totuși, o cursă rea ; ne place 
sau nu, trebuie să recunoaș
tem în canoistul bulgar (23 ani, 
cu doi mai mult decît' Nenciu) 
unul din bunii canoiști de azi 
ăi lumii 1 La dublu, de notat 
ascensiunea echipajului Mihai 
Marcov — Gheorghe Simiocen- 
co, clasat de două ori înaintea 
fraților Gheorghe și Toma Si
mionov, cape acuză, se pare, 
cel mai mult startul timpu
riu

Fetele noastre au fost între
cute în două din cele trei pro- 

tr-un sezon, acum sîntem la 
5 000. Am ajuns să ieșim pe 
apă în februarie ! Și volumul 
nu-i totul ; In fiecare an tre
buie să schimbi ceva, să creezi 
noul. Altfel nu progresezi 1

— Care este secretul marii 
performanțe 7

— Dăruirea. Nu-i o vorbă a- 
runcatâ. Dacă nu dai tot, nu 
reușești.

miei de educație fizică — 
A.N.E.F.,. scrimeră și înotătoa
re), Nicolae Navasart nu putea 
să îndrăgească decît un sport 
legat de apă. A îndrăgit și a 
practicat nu unul, ci trei : 
caiac, yachting și canotaj. A 
început cu yachtingul, prin 
toamna lui 1944, a mai făcut 
schi, rugby și volei. La aceas
tă ultimă disciplină a și avut, 
n-o să vă vină să credeți, spe
cializarea la încheierea studi
ilor la I.E.F.S., intrucît, la a- 
cea vreme, prin 1955, institutul 
nu avea catedră de sporturi 
nautice. în sporturile pe apă 
avea să cucerească însă nu mai 
puțin de 25 de titluri de cam
pion al României, cele mai 
multe la caiac, ultimul, în 1969, 
la 40 de ani, la yachting.

A rămas la caiac, asumîn- 
du-și greaua misiune de pio
nier. De numele lui Nicolae 
Navasart se leagă atît con
struirea primei bărci românești, 
cît și formarea școlii noastre 
de caiac-canoe, care și-a cîști- 
gat, de-a lungul timpului, prin 
performanțele „flotilei", un re
nume de invidiat. în Istoria 
sportului nostru nu există, cre
dem, o altă disciplină a cărei 
dezvoltare și afirmare interna
țională să depindă, precum ca- 
iacul-canoea, de pasiunea și 
iscusința a două inimi, a două 
minți, așa cum sînt Nicolae 
Navasart și Radu Huțan. Au 
dat fiecare tot ce are mai bun, 
unul la Steaua, altul la Dina
mo, amîndoi pentru România.

Nicolae Navasart este prezent 
la cîrma lotului din 1950, îna
inte de a fi apărut, la noi, ca

Campionii mondiali Ivan Patzaichin și Petre Capusta, învingători 
in ambele probe de canoe dublu ale Balcaniadei.
be de caiacistele din Bulgaria. 
Au ciștigat-o' tocmai pe cea de 
dublu, unde păreau mai vulne
rabile prin absența Nastasiei 
Nichitov (în refacere după 
boală) și deci a perechii clasi
ce (și valoroase) Nichitov — 
Buhaev. Maria Ștefan alături 
de Elisabeta Băbeanu, iată o 
combinație promițătoare, pentru 
că junioara de anul trecut do
vedește calități certe. La sim
plu, Buhaev și Ștefan au fost 
întrecute fără drept de apel 
de tînăra Vania Geșeva care, 
după evoluția de vineri, pare 
o candidată fermă la podiumul 
olimpic. Numărul limitat de 
valori pe care îl avem la fete 
impune, opinăm, meditații seri
oase asupra celor mai bune 
formule care ar putea fi sta
bilite în cele două probe olim
pice.

Nu ne îndoim că acest as
pect va sta în centrul preocu
părilor tehnicienilor lotului, și 

lificarea de antrenor. A lipsit 
perioade scurte, atunci cînd a 
fost solicitat să lucreze în stră
inătate (Japonia, Mexic). Cîțl 
campioni i-au trecut in acest 
răstimp prin mînă ? Mulți, 
foarte mulți. Să începem cu 
Aurel Vernescu, de a cărui 
pregătire s-a ocupat, la lot, în 
1961, cînd acesta a ciștigat ti
tlul de campion european la 
Poznan, sau Nicolae Artimov și 
Andrei Conțolenco, și ei cam
pioni mondiali la caiac dublu 
500 m la aceeași ediție. Aceștia 
au fost, dealtfel, primii lauri 
ai caiaciștilor la o mare com
petiție, după ce canoea „explo
dase" cu 5 ani mai devreme, 
la Melbourne. Să-i amintim pe 
Vasile Nicoară și Haralambie 
Ivanov, tripli campioni al lu
mii la Jajce, în 1963 cînd floti
la a reușit cel mai frumos bi
lanț (7 titluri mondiale), și 
cvadrupli campioni europeni în 
1965, la Snagov, să-1 amintim 
pe canoistul Andrei Igorov, 
campion european (1965), și vi- 
cecampion olimpic (la Tokio) 
și mondial, pe L. Calinov și 
Ichim Sidorov, vicecampionl 
mondiali și campioni continen
tali la canoe, să nu-i uităm pe 
caiacistul Nicolae Terente, cam
pion european, pe canoiștii 
Gheorghe Danilov și Gheorghe 
Simionov, campioni ai lumii și 
vicecampionl mondiali, mai re
cent pe Toma Simionov, vice- 
campion mondial alături de fra
tele său, și pe caiaciștii Nicu- 
șor Eșeanu și Ion Bîrlădeanu, 
campioni ai lumii anul trecut 
la Duisburg. Și alții... Să-l a- 
mintim, pentru a fi drepți, șl 
pe Vasile Dîba, primul cam
pion olimpic al caiacului româ
nesc, care, legitimat la Dinamo, 
a fost pregătit la lot, pentru 
J.O., din 1976, de Nicolae Na
vasart.

Activitatea de tehhnician, ca
re i-a adus titlul de antrenor 
emerit, înalte distincții de stat 
și de sport, s-a împletit cu cea 
de oficial al Federației inter
naționale. Nelipsit de la cam
pionatele lumii începînd cu 
1958, prezent la ultimele 4 edi
ții ale J.O. (la Tokio și Ciudad 
de Mexico a ajutat, cu sfaturi 
competente, organizarea între
cerilor de caiac-canoe), Nicolae 
Navasart este membru în Co
misia tehnică a F.I.C. din 1964, 
iar din 1972 a devenit preșe
dintele acestui important for. 
Poliglot (franceză, engleză, ger
mană), președintele este singu
rul din comisie care vorbește 
toate cele trei limbi oficiale 
ale F.I.C., reușind să se facă 
înțeles de toată lumea...

Am întrebat, la sfîrșitul dis
cuției noastre, cînd de față era 
și Radu Huțăn, de ce nu a 
apărut pînă acum nici o carte 
de caiac-canoe, o lucrare de 
specialitate, în care să fie cu
prinsă experiența bogată, cu
noștințele care ne-au adus atî- 
tea succese și care au devenit, 
la nivel mondial, sursă de in
spirație. Iată răspunsul : „Am 
început, acum cîțiva ani; am 
terminat... introducerea. Dar 
cînd să scrii ? Cărți scriu cei 
care au mai mult timp decît 
noi"...

nu numai pentru caiacul femi
nin. Este o sarcină generală ca
re va trebui rezolvată în pre
gătirea viitoare, precum și în 
competițiile Interne și, mai 
ales, internaționale care vor 
urma în săptămînile din mai 
și iunie. Balcaniada n-a fost, 
așa cum spuneam la început, 
decît în mică măsură un ade
vărat test ci, mai degrabă, un 
simplu reper în „marșul" spre 
Krîlatskoe. S-a încheiat o eta
pă, începe alta. Am văzut, să 
spunem, cum „au ieșit din iar
nă" componenții flotilei. Im
portant pentru bilanțul olimpic 
este ce vor face și cum vor 
face de-acum înainte...

Pagină realizată de
Vladimir MORARU
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„DACIADA" ÎNFLOREȘTE PE TOATE P
BAZA MATERIALĂ A SPORTULUI MEHEDINTEAN Oameni ai zilelor noastre

ÎN PAS CU DEZVOLTAREA IMPETUOASĂ A INDUSTRIEI PREȚUIRE PENTRU UN PEDAGOG CU

Intervîu cu tovarășul MARIUS COJOCARU, 
prim-vicepreședinie al Consiliului popular județean

Multe județe, pînă acum cîți- 
va ani mai puțin cunoscute pe 
plan sportiv, au pus 
pe crearea de "baze i 
pentru ca tineretul, 
muncii, să aibă unde 
mișcare, sport, să-și 
folositor timpul liber, 
dintre aceste județe 
Mehedinți.

Despre realizarea 
sportive am stat de 
tovarășul Marius 
prim-vicepreședinte 
liului popular județean, pre
ședintele C.J.E.F.S. Mehedinți.

— Cum apreciați, tovarășe 
prim-vicepreședinte, preocupa
rea pentru asigurarea bazelor 
sportive în județul Mehedinți ?

— In ultimii ani, la noi s-a 
acționat intens pentru crearea 
de terenuri de sport. Am por
nit de la ideea de a le apropia 

* de locul de muncă sau de lo
cuința cetățeanului, pentru ca 
el să le aibă „la îndemînă". Se 
știe că la noi în județ au fost 
orașe — de pildă, Strehaia — 
unde pină acum 10 ani nu e- 
xista deeît un teren de fotbal 
și acela ca vai de el. încetul 
cu încetul, s-a schimbat 
județului nostru și pe 
sportiv.

accentul 
sportive, 
oamenii 
să facă 

petreacă 
Unul 

este și

bazelor 
vorbă cu 
Cojocaru. 
al Consi-

fața 
plan

Cîteva exemple. . 
Voi începe cu orașul
Tr. Severin. Aici, în 
deceniu s-a ajuns ca fie- 
școală să aibă bază spor- 
proprie. De curînd s-a 1-

Dro- 
ulti-beta 

mul
care 
tivă ,____
naugurat sala de spoTt a Liceu
lui de chimie nr. 3, Asociațiile 
sportive sindicale, de la Por-

țile de fier, de la întreprinde
rea de confecții, Combinatul 
de prelucrarea lemnului sau 
do la Viitorul, au terenuri re
cent amenajate. Celelalte între
prinderi vor avea și ele curînd, 
pentru că realizarea bazelor 
sportive ține pasul cu dezvol
tarea industriei municipiului și 
județului. La Drobeta Tr. Se
verin, unde s-a inaugurat acum 
cițiva ani stadionul, vom avea 
și o sală de sport, iar lingă ea 
un bazin acoperit de 50 m, o 
popicărie modernă, terenuri de 
handbal, baschet și volei. La 
Orșova, dezvoltarea șantierului 
naval a creat condiții pentru 
realizarea unei baze sportive 
complexe (pe Dealul Mărului 
— teren de fotbal, handbal, vo
lei, popicărie). S-a făcut și o 
bază nautică, iar la întreprin
derea „Cazane" se construiesc 
două bazine de înot. Edificator 
in ceea ce privește dezvoltarea 
bazei materiale a sportului in 
pas cu industria este și exem
plul orașului Strehaia, la care 
m-am referit la început. Crea
rea unor întreprinderi ca „Ar
mătura", „Inul" etc. a dus la 
apariția unui teren de fotbal, 
lingă care s-a creat un com
plex sportiv, iar asociația spor
tivă „Armătura", care promo
vează îndeosebi luptele și judo, 
va avea în curind o mică dar 
foarte utilă sală de sport, care 
se va adăuga popicăriei ce va 
intra curînd in folosință. La 
Baia de Aramă s-a construit un 
stadion, iar dezvoltarea în con
tinuare a industriei miniere și

înființarea unei filaturi vor 
crea condiții pentru mărirea 
numărului terenurilor de sport.

— Ce ne puteți spune despre 
bazele sportive simple și des
pre locurile de agrement ?

— In această primăvară am 
început o adevărată ofensivă 
pentru crearea terenurilor sim
ple și ele au apărut la între
prinderea de aparate de mă
sură și control, la întreprinde
rea de laminate și profile 
mici, la întreprinderea do an
velope etc. în cartierele de lo
cuințe vom dezvolta amenaja
rea unor asemenea terenuri 
pentru că, așa cum spuneam, 
este neapărat nevoie să le a- 
propiem de întreprinderea sau 
de locuința cetățeanului. Spe
răm ca această campanie să 
ducă Ia o creștere simțitoare 
a numărului celor care prac
tică sistematic exercițiile fizice, 
sportul. In ceea ce privește 
dezvoltarea locurilor de agre
ment, capitol la care județul 
nostru are condiții excelente, 
vom acționa, în continuare, pen
tru mărirea numărului aces
tora, în zona „Porțile de Fier", 
Ia Cerneți, Izvorul Bîrzii, la 
Orșova, la Baia de Aramă și 
la Strehaia, unde sînt multe 
monumente istorice și peisaje 
naturale atrăgătoare. Vom pla
sa în aceste zone și terenuri 
de sport simple, pentru a oferi 
oamenilor muncii plecați în 
drumeție și posibilitatea de a 
face mișcare, sport. întărim 
astfel baza materială a sportu
lui în Județul nostru, pentru ca 
rezultatele în cadrul marii 
competiții naționale „Daciada" 
să fie tot mai bune.

în urmă cu un sfert de veac, 
ziarul nostru publica un rrnplu 
reportaj despre tînăra Maria 
Călugărița, constructor pe șan
tierul Hidrocentralei de la Bi- 
caz, pasionată sportivă care se 
afirmase în diverse competiții 
și care devenise apoi studentă 
la Institutul pentru educație 
fizică și sport. Reporterul își 
încheia astfel articolul : „Stai 
acum și te întrebi : a făcut 
bine Maria Călugărița renun
țând la munca de construcor. 
pentru a se pregăti să devină 
profesoară de educație fizică 
sau antrenoare ? Cei de la hi
drocentrală sînt convinși că ea 
avea calități pentru profesia de 
inginer. Dar cine poate să dea 
răspunsul adevărat ? Doar tim
pul...".

Am întîlnit-o de curînd pe tî
năra de atunci, azi profesoara 
Maria Călugărița-Săvinescu, în 
sala C.S.Ș. din Piatra Neamț. 
Ne-am amintit de rîndurile 
scrise într-una din zilele lui de
cembrie 1954 și n-am
tentației de a încerca să 
răspunsul la întrebarea 
gului nostru, mai ales că. 
el, nota cu același 
convingerea că pe 
gină voi însemna 
intîmplări care se 
în viața Măriei de 
Ea a împlinit, abia

Ar' fi poate suficient să ex
tragem din paginile diverselor 
publicații 
munca pe 
depune zi 
perirea de 
voleiul nostru feminin, penYu 
ca răspunsul să fie fără echi
voc : da, a făcut bine dedieîn- 
du-se acestei profesiuni, pentru 
că desele mențiuni despre rod
nica activitate desfășurată în

rezistat 
dăm 

cole- 
tot 

„Am

Sever NORAN

toți acești ani reprezintă un ar
gument mal mult deeît convin
gător. In cei 23 de ani de cînd 
a făcut primii pași — în pre
zent Maria Săvinescu este cel 
mai vechi cadru didactic din 
rețeaua unităților școlare de 
profil —, ea a adus în prim- 
planul voleiului o serie de ti
nere care s-au afirmat ca per
formere de valoare. Statistic, 
aceasta s-ar traduce astfel : 21 
de jucătoare promovate în Di
vizia A, 22 în eșalonul secund, 
17 în loturile naționale. Nu le 
putem enumera pe toate, dar 
dintre ele amintim pe Ana 
Chirițescu, Georgeta Popescu, 
Ana Ciobanu, Mioara Bistri- 
ceanu, Luminița Bolu ș.a. La 
cele de pînă acum să mai adău
găm și faptul că echipa de ju
nioare a C.S.Ș. Piatra Neamț 
s-a clasat de peste 20 de ori 
pe locurile 2 și 3 în campiona
tele școlare. Fotografii, pagini 
de ziare și reviste stau măr
turie...

Răsfoim scrisori, privim ve
deri sosite din țară sau de pes

te hotare, f 
exprimă reci 
ceea care le- 
pentru sport 
ei eleve nu i 
rie, nici la 
că cine poat< 
ce înseamnă 
guști din cu; 
aceea care 1 
mat cu adev 
rintească. C 
gog, nu nur 
ne oferă un 

' favoarea uni 
tiv.

Anii au tr 
și eu, deseot 
re și, de fiei 
să spun că 1 
dreptate. Tin 
rița n-a greș 
cesele antrer 
nescu... Și a 
rîndul meu, 
prilejul să cc 
cruri buae c 
rjei. Săvines 
sale...

Emanue

l, 
prilej : 
aceeași pa

și in viitor 
vor petrece 
aici înainte. 
21 de ani..." SA MUNCEȘTI CD DRAGOSTE

aprecierile despre 
care a depus-o și o 
de zi pentru desco- 
tinere talente pentru

Inaintea startului in proba de ștafetă, se cercetează foile cu rezul
tatele zilei anterioare

GRAȚIE, FRUMUSEȚE, FANTEZIE...
ZULTATE TEHNICE : ansam
bluri, grupa A : 1. Institutul 
Politehnic București, campioană 
republicană universitară, 2. 
A.S.E. București, 3. Universita
tea București (lector Eliza Ne- 
def) ; grupa B — 1. Universi
tatea Timișoara, 2. Universita
tea Iași, 3. I.I.S. Sibiu, 4. Uni
versitatea Galați. Individual, 
cat. maestre : 1. Carmen Coca, 

campioană, 2. Vasilica Ciortan, 
3. Mirela Munteanu (toate la 
I.E.F. Constanța) ; cat. I : 1. 
Monica Weiss (Politehnica Ti
mișoara), 2. Mioara Bogdan 
(I.E.F. Constanța), 3. Naiana 
Vatavu (I.I.S. Suceava).

Modesto FERRARINI

MOTIVE SPORTIVE" PE PLAIURI MARAMUREȘENE
Plaiurile maramureșene au fost 

mîngîiate de un soare primăvă- 
ratlc, care a reușit să destra
me pînza cenușie de nori ce stă
ruise toată săptămînă trecută. In 
zorii fiecărei zile, prin pădurea 
Stejarul de lîngă Baia Mare au 
răsunat glasurile tinerești ale 
studenților care urmau să par
ticipe la campionatele naționale 
de orientare turistică. Erau îm- 
brăcați în culori deschise, vesele, 
care au dat pajiștilor aspectul 
unui covor înflorat...

Veniseră la finalele Campiona
telor naționale studențești de 
orientare turistică, din cadrul 
„Daciadei", reprezentanții cen
trelor universitar din Timișoara, 
Tg. Mureș, Craiova, Oradea, Si
biu, Bacău, Pitești, Iași, Cluj- 
Napoca, din Petroșani și Con
stanța, din ~ 
București și, desigur, cei 
Baia Mare. Am încercat să-i nu
măr, dar mișcarea lor pe cîmp 
era greu de urmărit, așa că 
ne-am adresat, la secretariatul 
concursului, lectorilor universi
tari Ion Benga și Axente Cristea.

— Sînt 44 de fete și 66 de bă
ieți, ne-a spus Ion Benga. Azi 
se vor desfășura „individualele"...

5
— Iar mîine, a intervenit lec

torul A. Cristea, probele de șta
fetă, la care s-au înscris 13 e- 
chipe de băieți și 11 de fete. 
Se va alerga după sistemul Mo- 
tala, adică se va da plecarea în 
grup pentru " 
care echipă 
traseu.

La capătul 
curs, primele locuri s-au împăr
țit între reprezentantele studen
telor din Valea Jiului (Natalia 
Deconescu : „Sînt fericită că noi, 
viitorii...............................................~
troșani, 
noștri 
pe țară

re"), București (Florentina Po
pescu : „Campionatele acestea 
reușesc să strtngă In fiecare an 
pe cei mai buni studenți orien- 
tariști din tari șl avem posibi
litatea si schimbăm impresii și 
despre învățătură") șl Bala Mare:

Studenfii in întrecerile 
„DACIADEI"

Brașov, Galați și 
din

fiecare schimb, fie- 
parcurgînd insă alt

primei zile de con-

ingineri mineri din Pe- 
am cîștigat la colegii 
maramureșeni, in finala 
a „Daciadei" la orienta-

(Eugenia Vereș : „Fetele din 
Baia Mare puteau obține mai 
mult deeît locul 3"). La băieți, 
cel mal bun s-a dovedit un stu
dent din Cluj-Napoca, Pavel Gli- 
gor. L-au urmat un bălmărean. 
Mircea Pop, șl un ieșean, Teodor 
Găurean.

In ziua a doua de concurs, 
cînd s-a disputat proba pe echi
pe, bucureștencele (antrenoare 
Liliana Becea) au ocupat primul 
loc, urmate de studentele din 
Brașov și din Timișoara. La bă
ieți, reprezentanții centrului u- 
niversitar Cluj-Napoca (antrenor, 
lector univ. L. Szell) și-au păs
trat primul loc obținut în ziua 
precedentă. Pe locurile urmă
toare s-au. situat 
ieșenii.

„Felicit pe toți 
a spus în cuvîntul 
dere Vasile Popa, 
tutelor de invățămînt 
din Baia Mare. Evoluția 
a fost pe măsura prospețimii ti
nerești a 'marii competiții națio
nale „Daclada", iar ambiția cu 
care ați evoluat a arătat dra
gostea cu care intimpinați Ziua 
de 1 Mai și Congresul al XI-lea 
al U.T.C.".

------------------------------------------

Sub genericul „Daciadei" s-au 
desfășurat campionatele re
publicane universitare de gim
nastică ritmică. A fast, ca de o- 
bicei cînd este vorba de gim
nastică, un spectacol frumos, 
plin de grație și fantezie, care 
a îneîntat pe cei ce l-au urmă
rit în Sala sporturilor din Ba
cău. Dintre participante (an
sambluri — împărțite în două 
grupe valorice : A, cele for
mate din sportive cu clasifi
care, și B, formate din începă
toare, fără clasificare) s-au de
tașat în mod special ansamblul 
Institutului Politehnic București 
(pregătit de lector Gineta Stoe- 
nescu) — prin compoziție și 
fantezia exercițiilor, și cel al 
A.S.E. București (lector Sonia 
lovan) — remarcabil prin com
poziție, dar mai ales prin di
namica exercițiilor. Din rîndul 
formațiilor alcătuite din spor
tive fără clasificare s-a evi
dențiat cea a Universității din 
Timișoara (lector Maria Raicu 
Ghenți). La individual, titlul 
de campioană a revenit, deta
șat, gimnastei Carmen Coca din 
Baia Mare, studentă la I.E.F. 
din Constanța, pregătită de 
lector Elena Scheul.

Această ediție a campionate
lor — organizate de către 

M.E.I. și C.N.E.F.S.
■ — a avut un nivel

tehnic bun. Redăm 
> în sprijinul afirma

ției, o declarație a 
conf. univ. Ileana 
Sima, președinta co- 

„ misiei de gimnas
tică ritmică : „A 

valoarea tehnică a 
de ansambluri, spe- 

acestei discipline. E 
atit mai îmbucurător, cu 

gimnastică ritmică

Era într-o zi de 
august a anului tre
cut... Pe cel mai 
înalt ca tai g flutura 
tricolorul românesc. 
Echipa feminină a 
României cîștigase 
titlul de campioană 
balcanică la călărie. 
In ochii fetelor 
noastre — Dania Po
pescu, Mariana Moi
sei, Ioana David — 
luceau lacrimile bu
curiei. Acele zile au 
însemnat pentru cea 
mai tînără compo
nentă a echipei, 
Ioana David, zilele 
consacrării. Pentru 
tînăra muncitoare, 
acest succes a fost 
urmarea multor și 
multor ore de pre
gătire, de cele mai 
multe ori pînă cind 
umbrele întunericu
lui cuprindeau tere
nul de antrenament 
al clubului bucureș- 
tean Olimpia. „Nici 
o victorie sportivă 
nu se poate compa
ra cu aceea obținu-

tă pentru culorile 
patriei". Dar aceas
ta, ne-a dovedit-o 
Ioana David, nu se 
poate 
prin 
turi... Ioana . ... 
este bobinatoare în cia 
cadrul întreprinde- po 
rii „Electrobobinajul" ge> 
din Capitală. Nu bu 
face o treabă ușoa- toi 
ră. O face însă cu pri 
aceeași dragoste și mi 
pasiune cu care, m< 
după orele de pro- săi 
ducție, practică spor- Mi 
tul preferat. „Nimic vii 
nu se poate realiza ai 
fără dragoste și pa- cil 
siune, ne spune, rii 
Reușitele depind, in bu 
mare 'măsură, de a-'Ljnț 
ceasta. Treptele mă
iestriei se urcă greu, 
dar fiecare pas îți 
aduce mari satisfac
ții". Deslușim în cu
vintele ei o hotărî- 
re fermă de - face 
totul cit mai ’fl^ie... 
„Noi, tinerii, nd a- 
flăm in fața unui 
important eveniment:

obține deeît 
intense efor- 

David

tin
Da 
bol 
vă 
gin 
Sîr 
dui 
rilc 
păr

timișorenii și

partlcipanțli, 
său de inchl- 
rectorul»Irsti- 

saperior 
voastră

Sever NORAN

crescut 
probei 
cifică 
cu 
cit gimnastică ritmică ur
mează să fie inclusă în pro
gramul Olimpiadei din 1984. 
Apreciez că toate cele trei an
sambluri studențești din grupa 
A se pot prezenta cu șanse 
deosebite 
ționale".

Trebuie 
echipelor . 
la numărul centrelor universi
tare din țară este încă mic. In 
această direcție trebuie acțio
nat cu precădere, gimnastica 
fiind una din disciplinele cu 
ajutorul căreia ar putea fi a- 
tras spre sport elementul fe
minin. Baza continuă să o* con
stituie cîteva nuclee din Bucu
rești (care au prezentat 3 din 
ceie 7 echipe ale campionatu
lui). Nu au fost prezente unele 
centre dn provincie, cu tradi
ție și posibilități, cum ar fi 
Cluj-Napoca, Brașov, Baia Ma
re, Craiova si Suceava. RE-

Ia campionatele na-

spus însă că numărul 
participante raportat

APROAPE 200000 Df
AU ÎNDRĂGIT turismul
Expoziția jubiliară „Expedițiile

COPII
APLICATIV!

atestă pasiunea copiilor pentru 
frumuseților patriei, pentru

cunoașterea

Copiii îndrăgesc tot mai mult 
drumețiile și excursiile, prilej 
să-și desfășoare activitățile lor 
sportive cu predilecție în aer 
liber, străbătînd cărările împă
durite ale munților, firul de. 
argint al apelor, plaja însorită 
a Litoralului sau Delta cu ale 
ei frumuseți mereu înnoite. A- 
proape că nu există școală ge
nerală în care acțiunile turis
tice de masă să nu fie prezente 
în calendarele asociațiilor spor
tive pionierești. Cercurile turis
tice, constituite pe detașamente 
sau unități de pionieri, repre
zintă, la rîndu-le, o premisă 
în reușita excursiilor în colec
tiv, la sfîrșit de săptămînă și, 
bineînțeles, în vacanțe.

Pornind de la dorința fireas
că a copiilor de a cunoaște cit 
mai multe din frumusețile pa
triei, din trecutul de luptă al 
poporului român, din tot ce s-a 
ridicat, atît de măreț, sub ochii 
noștri, sub conducerea parti
dului, în anii luminoși ai so
cialismului, a izvorît una din
tre cele mai originale și mai 
izbutite acțiuni sportive . pio
nierești. aceea a „Expedițiilor 
Cutezătorii", prin excursii și 
drumeții de lungă durată. De 
un deceniu, aceste expediții a- 
trag tot mai mulți copii, trase
ele lor se înscriu pe rute din
tre cele mai diverse, străbat 
lanțul Carpaților, Litoralul și

„Daciadă“

Cutezătorii

Delta Dunării, principalele riuri 
ale țării. De Ia caracterul de 
simplă cunoaștere a locurilor 
străbătute, „Expedițiile Cuteză
torii" și-au lărgit necontenit 
sensul, semnificația, au căpătat 
un conținut tot mai bogat, a- 
plicativ îndeosebi, legat de via
ță, de preocupările purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor, de 
dorința și ambiția lor de a se 
face cit mai utili societății și 
prin intermediul acestei fru
moase preocupări.

Apropierea celei de a IV-a 
Conferințe Naționale a Orga
nizației Pionierilor a inspirat 
copiii — pe cei aproape 200 000 
de participanți la „Expedițiile 
Cutezătorii" — să ne arate, 
printr-o expoziție, laborioasa 
lor activitate de un deceniu în 
turismul de masă aplicativ. 
Găzduită de Muzeul de Istorie a ' 
Republicii Socialiste România, 
această expoziție-bilanț a scos 
în relief valoarea practică a 
„Expedițiilor Cutezătorii", vo
lumul impresionant de investi- 
tigații realizate în domenii din
tre cele mai diferite : istorie, 

geologie, biologie, 
evident,

geografie,
etnografie etc. Toate, 
avînd drept trăsătură esențială, 
definitorie, mișcarea în aer li
ber și, ca adjuvant, sportul, 
practicat din plin în popasurile 
efectuate.

Recunoscînd meritele și stră-

erpon
copii 

printr 
echi

Un grup de 
interes 
daniile 
plătit 
tincții
„Busola de a 
reușită expe 
nată echipaj 
(Cercetătorii) 
Borca, județi 
de argint", 
III", al ȘcoJ 
județul Suc< 
bronz", echipl 
al Casei pio: 
patriei Cugii 

Numeroase 
decernate p< 
acțiuni de n 
turistice (Tr< 
paților", ecl 
rii 5“, al Ș< 
mănești,. ju< 
noașterea'^și 
(Trofeul „CI 
echipajului | 
de la Școal 
Brăila), cur 
depășirea u 
tîlnite în trl



IURILE PATRIEI
LA ȘCOALA EDUCAȚIEI PATRIOTICE,

e... Toate 
pentru a- 
: pasiunea 
te fostele 
i la bucu- 
le, pentru 
mai bine 

gi ori să 
țerii decit 
it și for- 
goste pă- 
de peda- 
ntrenoarc. 
jiment in 
s afirma-

-am pus 
1 intreba- 

imi vine 
;it“. Are 
1 Călugă- 
irmă suc- 
iria Săvi- 
îgerea, la 
mai avea 
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mea Mă- 
. elevelor

NEA NU

REBUit
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iți ei noas- 
4 care ne 
. care do- 
i genera- 
are mari 

ități so- 
litice. Nu 

în afara 
.ale. Tre

să faci
i a fi in 
idurl. Mă

de ase- 
:um, cînd 
ziua de 1
ii sporti- 
mesageri 

•i și pă-
întrece- 

î contri- 
nai bună 
ntre toți 
i“. Ioana 
uncitoare 

sporti- 
formanță, 
glas tare- 

apt, gîn- 
-<>r tine- 
cuți p< 
mânesc...

• 0 aparalurâ modernă - planoare, parașute.
avioane - condiții excelente fle pregătire

pentru tinerii aviatori sportivi

— Ei, ia uitați-vă, tovarășe 
comandant, au sosit „detectoa
rele de termică..." — exclamă 
cineva cu vădită bucurie în 
glas. Și toate privirile se ridi
că spre înalturi. Sub norul ca 
o năframă albă tivită cu ar
gint, cinci berze zboară în ca
rusel, cu aripile nemișcate. 
Pentru planoriști este semnul 
cel mai sigur că acolo s-au de
clanșat curenții ascensionali, 
..motoarele" aparatelor lor de 
zburat.

— E primăvară, ce mai 1 De 
miine dăm drumul „bobocilor" 
la zbor ! răspunde Eugen 
Oprea, tînăr și el, surprinzător 
de tînăr pentru funcția de con
ducător al unui aeroclub.

Băieții împing la planoare 
pe covorul verde crud al cim- 
pului, nerăbdători să-și reia 
antrenamentele. Cei mai mulți, 
„bobocii", sînt stăpîniți de e- 
moțiile primului start. Sîntem 
pe aerodromul aeroclubului 
„Mureșul" din Tg. Mureș, unde 
au crescut, de-a lungul anilor, 
mulți zburători apreciați.

— Cu antrenamentiștii am și 
început activitatea, 
comandantul, am 
acum peste 200 
zbor...

— Dar bilanțul 
cut cum a fost ?

— Ce să vă spunem ? 1 
te 1109 de ore de zbor, 
marea unor elemente talenta
te : Ștefan Togănel, la plano
rism, campion județean, și Do
lina Galfalvi, la planorism, lo
cul III în finala pe țară a „Da
ciadei" ; evoluția exemplară a 
Evei Lutsch la Balcaniada de 
parașutism, precum și o bogată 
activitate în cadrul taberelor 
U.T.C. pe care le-am găzduit. 
Greul muncii noastre, însă, nu 
se măsoară în cifre și recor
duri : este vorba de educarea 
patriotică și tehnică a tinerilor 
care trec prin aeroclub.

Subliniere de reținut. Este 
vorba, așadar, despre pregătirea 
tineretului pentru muncă și 
viață, pentru apărarea patriei. 
Aceasta ne face să cerem a- 
mănunte despre cei peste 100 
de băieți și fete care din ia
nuarie au urmat cursurile teo
retice. indispensabile promovă-

ne i 
efectuat 
de ore

spune
. pînă 
; de

anului tre-

Pcs- 
afir-

rii la zbor, o școală cu exigen
țe deosebite. („La noi nu poate 
fi vorba nici de cel mai mic 
rabat. Aici nu ne jucăm" — 
remarcă 
Lutsch).

— Noi 
rători să 
ciplină și 
struct or u] 
ii ajutăm 
ne punem speranțe 
forma ca buni zburători și pa- 
rașutiști pe frații Francisc și 
Ștefan Curcubete, care au fă
cut naveta de la Miercurea 
Nirajului pentru a participa 
Ia cursuri — poate că în pu
ține sporturi pot fi întilnite 
asemenea cazuri —, elevul Ro
land Ceac, de 16 ani, care va 
fi printre cei mai tineri zbu
rători, eleva Rodica Iosub și 
strungarul Iosif Lazăr. Toți 
acești tineri au absolvit cursu
rile teoretice cu nota 10. Nota 
10 au și la... locurile lor de 
muncă.

îi urmărim pe acești tineri 
In activitatea lor entuziastă, or
donată, plină de voie bună. 
„De miine le dăm drumul bo
bocilor Ia zbor !“, spunea co
mandantul. Aparatele, ultramo
derne, lustruite cu afecțiu
ne și grijă, lucesc în lumina 
soarelui. Sezonul estival în a- 

. viația sportivă tîrgmureșană ia 
un start plin de promisiuni.

instructorul Ștefan

cerem tinerilor zbu- 
fie exemple de dis- 

hărnicie, intervine in- 
Eugen Cirezaru. Și 

să fie așa. De pildă, 
că-1 vom

Viorel TONCEANU

V

Em. F.

și pioniere

,ul a răs- 
; de dis- 

fruntașe : 
ru cea mai 
fost înmî- 
idagatores" 
ii generale 
ț ; „Busola 
lui „Carst 
rale Șiret, 
Busola de 
Burebista", 
și șoimilor 
ti Âlba. 
•fee au fost 
ușita unor 
a traseelor 
Einxul Car- 

„Temera- 
ierale Dîr- 
rgeș), cu
rea naturii 

munților", 
ii naturii", 
ală nr. 29 
îrzenie în 
icultăți în- 
•ofeul „Cu-

din Capitală, studiind cu mult 
Foto : Dragoș NEAGU 

tezătorii", echipajului „Ciuta", 
al Casei centrale a pionierilor 
și șoimilor patriei din Bucu
rești). Celei mai reușite expe
diții alcătuite numai din pio
niere, echipajului „Feriguțele" 
al Liceului de artă (coregrafie) 
din Cluj-Napoca, i s-a decer
nat Trofeul „Gentiana" etc.
' Anul în curs marchează in 
trarea într-o nouă ediție a „Ex
pedițiilor Cutezătorii", cea de a 
Xl-a. Se năzuiește continuarea 
acestei ample acțiuni turistice 
de masă cu caracter aplicativ, 
Ia proporții și mai mari, sub 
genericul mobilizator al ,, Da
ciadei". Acesta este, dealtfel, 
și angajamentul purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor, u- 
nul din obiectivele importante 
pe tărim sportiv în întîmpina- 
rea celei de a IV-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pio 
nierilor.

Tiberiu STAMA

Imagine din finala pe Capitală a „Crosului tineretului", desfășurată pe aleile parcului din 
vecinătatea Liceului ^,Gheorghe Șincai" Foto : Vasile BAGEaC

Pe Stadionul Republicii din Capitală

UN GRANDIOS SPECTACOL SPORTIV
DE

Și _ în acest an, „Ziua tineretului" va fi 
sărbătorită la 2 mai prîntr-un grandios 
spectacol sportiv care va avea loc pe Sta
dionul Republicii din Capitală, începînd de 
la ora 10. Programat în preajma Congresului 
al XI-lea al U.T.C., Conferinței a Xll-a a 
U.A.S.C.R. și celei de a IV-a Conferințe Na
ționale a Organizației Pionierilor, spectacolul 
de pe „Republicii" promite să se înscrie, ca 
o nouă reușită a activității sportive de masă 
a purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor, 
tineretului și studenților din patria 1 noas
tră.

în cadrul acestei ample acțiuni vor avea 
loc finalele pe țară ale ,,Crosului pionie
rilor" (ediția a IV-a) și ale

ZIUA TINERETULUI

..Crosului ti-

neretului" (ediția a XIII-a), concursul pri
melor trei echipe clasate în întrecerile fi
nale din cadrul Complexului aplicativ. 
„Pentru apărarea patriei" (care a început 
marți, în pădurea Băneasa), demonstrații de 
gimnastică sportivă și ritmică modernă, 
probe de ciclism (urmărire) etc.

Precizăm categoriile de vîrstă și distan
țele finalelor de cros :

„CROSUL PIONIERILOR", cat. 11—12 ani 
f — 500 m, b — 600 m ; cat. 13—14 
— 600 m, b — 800 m.

,.CROSUL TINERETULUI", eat.
am, f — 800 m, b — 1 500 m ; cat. 
ani, f — 1 000 m, b — 2 000 m ; cat. 
19 ani, f — 1000 m, b — 3 000 m.

ani, f

15—16
17—19 
peste

I

MINERII VĂII JIULUI
SCOT LA LUMINĂ

ȘI... DIAMANTELE SPORTULUI
Jiului — binecunoscu- 
din care se trimit til

de cărbune,

Valea 
tă zonă 
nic țării trenuri 
zonă în care trăiesc și muncesc 
mii de mineri și familiile lor. 
La Petroșani, Lupeni, Vulcan, 
Uricani, Petrila — localități în 
care intîlnești la tot pasul ne
grul oțeliu al cărbunelui — pe 
terenurile de sport flutură 
steagul alb al „Daciadei". Vrînd 
să ne dăm seama ce înseamnă 
de fapt „Daciada" pentru locui
torii Văii Jiului, am fost pe 
citeva terenuri de sport, am 
discutat cu mineri abia ieșiți 
din șut, cu muncitori care lu
crează la repararea și ' ' 
nerea utilajului minier, 
cetători sau studenți ai 
tului de Mine, cu elevi 
purilor școlare miniere, 
tel am aflat de :

„DIAMANTUL NEGRU" — o 
reușită competiție de handbal 
ajunsă la cea de a 12-a ediție. 
Se desfășoară în fiecare pri
măvară, cu faze preliminare pe 
localități, componența celor 34

intreți- 
cu cer- 
Institu- 
ai gru- 
Și ast-

de echipe angrenate in între
cere (dintre care 17 de fete), 
fiind elevi de cel mult 14 ani. 
In această primăvară, primul 
loc a revenit Școlii generale 5 
Petroșani (antrenor prof. A- 
driana Staicu) și Școala gene
rală 6 Petrila (prof. Ion Cor-' 
dea). Un amănunt : în întrece
rile competiției „Diamantul ne
gru" s-au format toți bunii 
handbaliști ai Văii Jiului :

„CUPA AUREL CRiSNIC" — 
la fotbal, bineînțeles, a fost ini
țiată din dorința, pe de o 
parte, de a cinsti memoria cu
noscutului fotbalist al Jiului, 
iar pe de alta de a ajuta la 
depistarea copiilor și tinerilor 
talentați pentru această disci
plină. in aceeași idee, o altă 
competiție 
bal, „Cupa Tudor 
Ambele se desfășoară cu faze 
preliminare pe localități și fi
nală la Petroșani :

A.S. UTILAJUL — este aso
ciația sportivă a întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani. Cu

memorială de fot- 
Paraschiva".

Pe străzile Petroșanilor, un cros rezervat fiilor de mineri

echipă de handbal în Divizia B 
(de tineret), cu prezențe în 
diferite campionate municipale. 
Aici, unde se află mulți iubi
tori ai sportului, întrecerile de 
masă din cadrul etapei de va
ră a „Daciadei" sint deosebit 
de animate, la șah, tenis de 

.masă, mini-fotbal, handbal, la 
fiecare dintre ele disputîndu-se 
campionatul asociației. De mare 
interes se bucură întrecerea de 
fotbal, la care partitivă repre
zentativele tuturor secțiilor din

OMAGIU MUNCII CREATOARE

întreprindere (automatizări, me
canic șef. sculărie ș.a.);

„GRUPA MODEL — pe linie 
de sport", așa numea tovarășul 
Aurel Slăbii, prim-vicepreședin- 
te al C.O.E.F.S. Petroșani, co
lectivul grupei sindicale a In
stitutului de cercetări și pro
iectări miniere cărbune. Deși 
aici sint numai vreo 60 de per
soane, membrii acestui institut 
— avind în proiectantul Ionel 
Zaharia, un neobosit anima
tor -r- sint nelipsiți de la în
trecerile de șah, tenis de masă, 
sau fotbal ce se organizează în 
cadrul instituției sau în eta
pele pe oraș și județ ale „Da
ciadei 9.

(Urmare din pag. 1)

1 Mai 1980. Oamenii muncii 
din țara noastră, fără deosebi
re de naționalitate, îi aduc o- 
magiul activității lor creatoare, 
transformînd în fapte visele, 
idealurile înaintașilor noștri. De 
la Frontul Unic Muncitoresc la 
Frontnl Democrației și Unității 
Socialiste am parcurs un drum 
urmat cu o remarcabilă con
secvență revoluționară, cu abne
gație de clasa noastră munci
toare, de toți oamenii muncii, 
azi mai uniți ca oricînd în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, conștienți că își fău
resc adevăratul lor destin, viito
rul luminos, plin de belșug, pe 
care l-a prefigurat atît de stră
lucit' în fața întregii națiuni 
Congresul al XII-lea al P.C.R. 
Poporul român, doritor de pace 
și colaborare, sărbătorește ziua 
muncii și a solidarității inter
naționale, animat de dorința de 
a lucra mai bine și cu mai

multă eficiență, avînd un per
manent îndemn în excepționalul 
exemplu mobilizator al secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, re
levat din nou de ultimele vizite 
de lucru în județele Brașov, 
Covasna și Ilfov, cele de la în
treprinderea Semănătoarea și 
Institutul de cercetări, proiectări 
și inginerie tehnologică pentru 
mecanizarea agriculturii, din 
Capitală, amplul dialog pe care 
l-a purtat la Complexul expo- 
zițional din Piața Scînteil cu 
specialiști din unități de cerce
tare și proiectare tehnologică, 
din centrale industriale și din 
întreprinderi. Este dialogul o- 
bișnuit de lucru al secretaru
lui general al partidului cu oa
menii muncii, cu poporul.

La acest sărbătoresc întîi de 
mai, cînd primăvara a irumpt 
în florile pomilor și grădinilor, 
în inimile oamenilor, cînd țara 
își prezintă bilanțul muncii și 
creației, din întreprinderi, de

pe șantiere și de pe ogoare, 
sportivii raportează partidului 
frumoasele lor realizări în pro
ducție, la învățătură și pe te-. 
renurile de sport — în marea 
competiție națională „Daciada", 
organizată din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
întrecerile interne și internațio
nale, angajîndu-se să ridice ac
tivitatea de educație fizică și 
sport la nivelul sarcinilor puse 
de partid în fața acestui impor
tant sector de activitate al vieții 
noastre sociale. în cinstea zilei 
de 1 Mai au avut și. vor con
tinua să aibă loc ample mani
festări sportive în cadrul „Da
ciadei", acțiuni de întreținere a 
bazelor sportive, de amenajare 
a noi spații prin munca volun
tară a tineretului, se vor orga
niza excursii și drumeții, de
monstrații ale sportivilor frun
tași, care vor întregi cadrul 
sărbătoresc al Zilei internațio
nale a oamenilor muncii.

☆

La cele de mai sus pot fi a- 
dăugate „Cupa vacanței" (hand
bal și fotbal) 
participat 
Petroșani, Vulcan, 
Petrila, acțiunea 
Dan Cocor, de popularizare a 
turismului, inițiată cu un grup 
de copii 
Buta în 
tinerilor 
Vulcan) 
(Gr. școlar Petroșani) care vor 
reprezenta „Valea" în finala 
„Crosului tineretului" ș.a.m.d.

In Valea Jiului, unde spor
tul are prieteni mulți și devo
tați. etapa de vară a celei de 
a doua ediții a „Daciadei" se 
desfășoară din plin, cu compe
tiții interesante, care atrag pe 
stadioane tineri și adulți. „Și 
acesta-i doar începutul, ni s-a 
spus. Vă invităm la noi cînd 
s-o încălzi bine timpul..."

la care au 
elevii? liceelor din 

Lupeni și 
profesorului

și tineri la cabana 
Retezat, sau succesul 

Violeta Mihăiașa (I.M.
și Petre Dragotescu

Modesto FERRARINI



După turneul din R. F. Germania Azi, la Constanta, meci international de rugby

HANDBAL1ȘT11 NOȘTRI SE AFLA IN FATA
UNOR TESTE DE MARE IMPORTANTA

O între 27 mai și 1 iunie, „Trofeul Carpați“, la Oradea • La „Trofeul

Spania11, în compania campioanelor olimpice de la Miinchen și Montreal

ROMANIA-MAROC, IN CAMPIONATUL 
EUROPEAN F. I. R. A

Luni a revenit acasă lotul 
olimpic de handbal al Româ
niei. După cum am anunțat, 
sportivii noștri au întreprins 
între 21 și 27 aprilie un turneu 
de 6 jocuri amicale în R. F. 
Germania. Prof. Mihai Cojoca
rii, metodistul lotului, ne-a pus 
la dispoziție^-datele tehnice ale 
turneului. Mai întîi, rezultate
le : cu Freiburg T.S. 1844 35—14 
(18—10), cu selecționata Lahr 
Ilugsweier 27—20 (13—11), cu 
selecționata Neuenburg 29—13 
(19—9), cu selecționata Siidba- 
den 34—15 (16—10), cu 1 F.C. 05 
din Schweinfurt 25—9 (12—4) 
și cu Ober Eschbach 31—13 
(14—8). Scorul final al celor 6 
partide amicale : 181—84 (92— 
52).

Au jucat : Cornel Penu (2 
jocuri, s-a accidentat apoi, dar 
și-a revenit și acum este apt 
pentru pregătire), Nicolae 
Munteanu (5), Alexandru Huli
gan (5) — Iosif Boroș (6 — a 
înscris 13 goluri), Măricel Voi- 
nea (5—35 1), Vasile Stingă 
(2—9, s-a accidentat ușor și n-a 
mai fost întrebuințat pentru a 
nu i se agrava traumatismul), 
Radu Voina (6—10). Cezar Dră- 
găniță (6—20), Cornel Durău 
(5—12), Ștefan Birtalan (6—25), 
Alexandru Folker (6—15), Ni
colae Vasilca (6—9), Lucian Va- 
silache (6—6), Mircea Grabov- 
schi (6—26) și Marian Dumitru 
(3—1). Marian Dumitru, aflat 
în convalescența după un ac
cident, a fost întrebuințat foar
te puțin, pentru a reintra gra
dat în efort.

HANDBAL, DIVIZIA B

Cu privire la aces't turneu, 
am notat concluziile tehnicieni
lor lotului, loan Kunst-Gher- 
mănescu, Nicolae Nedef și 
Lascăr Pană. „Așa cum am 
preconizat, acest turneu — în 
cadrul căruia a'm întîlnit ad
versari valoric superiori celor 
din prima evoluție în R. F. 
Germania, din acest an — ne-a 
dat posibilitatea de a antrena 
și de a verifica în condiții de 
concurs, cu adversari care nu 
ne cunoșteau intențiile, mijloa
cele, schemele tactice și exe
cuțiile tehnice pe care preco
nizăm să le întrebuințeze echi
pa noastră în meciuri oficiale. 
De asemenea, el a contribuit 
la omogenizarea formației, atît 
a celei de bază, cît și a jucă
torilor de schimb.

Nu sîntem satislăcuți com
plet de prestația jucătorilor cu 
talie, de la care am așteptat 
și mai așteptăm încă mai mult 
angajament în țimpul pregăti
rilor și dăruire în evoluția lor 
din timpul partidelor. Trebuie 
să Ie fie clar că aportul lor 
este indispensabil la Jocurile 
Olimpice și că ei au datoria să 
se pregătească asiduu, să fie la 
înălțimea exigențelor echipei.

De asemenea, întreg lotul se 
impune a fi conștient că etapa 
cristalizărilor se încheie, că 
acum pășim în cea a evoluții
lor cu adversari de mare va
loare și că datoria fiecăruia 
este sa exprime în teren ceea 
ce a acumulat de-a lungul tim
pului, ceea ce a învățat în pe
rioada de pregătire. Efectele 
muncii trebuie să apară, dar 
pentru aceasta se impun efor
turi maximale, ambiție, spirit 
de într-ajutorare, de sacrifi
ciu. Potențialul lotului este e-

vident crescut, ne-c arată tes
tele noastre ți examenele me- 

" ' deci, 
valo-

dicale, jucătorii avînd, 
resurse mart. Ele trebuie 
rificate din plin.

Intrăm ‘acum în ultima 
dreaptă a pregătirilor și

linie 
___ ,r._ _ _____  .. veri
ficărilor. Așa “cum rezultatele 
obținute în toamnă au creat 
o atmosferă favorabilă, tot ast
fel performanțele de acum, din 
lunile mai și iunie, cînd vom 
evolua în fața unor viitoare 
partenere de la J.O., pot să dea 
echipei aripi. Este în puterea 
ei s-o facă".

In continuare, lotul olimpic 
de handbal al țării noastre va 
susține o serie de întîlniri de 
verificare în compania unor 
formații românești (Gloria A- 
rad, Politehnica Timișoara, 
H.C. Minaur Baia Mare și Lo
tul de tineret), precum și trei 
meciuri cu, echipa iugoslavă 
Dinamo Pancevo.

Intre 27 mai și 1 iunie se 
desfășoară, în Sala sporturilor 
din Oradea, „trofeul Carpați", 
competiție în cadrul căreia' vor 
evolua reprezentativele Ceho
slovaciei, R. D. Germane, R. F. 
Germania, Spaniei și României 
(formațiile A și B).. în luna iu
nie, echipa noastră va fi pre
zentă la startul „Trofeului Spa
niei", unde va întîlni — între 
altele — selecționatele Uniunii 
Sovietice și Iugoslaviei, cam
pioane olimpice la Montreal și, 
respectiv, Miinchen.

Așadar, ritmul pregătirilor și 
al evoluțiilor echipei noastre 
olimpice de handbal crește ver
tiginos. Sperăm că jucătorii 
ne vor împlini speranțele, e- 
voluțiile lor situîndu-se la ni
velul potențialului lor real.

Municipiul Constanța va fi 
astăzi (de la orele 18) gazda 
întîlnirii internaționale de rug
by dintre reprezentativa Româ
niei și cea a Marocului, din 
cadrul Campionatului european 
F.I.R.A.

Este pentru a 6-a oară cînd 
formațiile celor două țări se 
vor afla față in față. în toate 
meciurile precedente, victoria a 
revenit (de cele mal multe ori 
la scoruri lejere) „tricolorilor" 
noștri. în ultimul meci (Bucu
rești, 1976), rugbyștii români 
au înregistrat cel mai sever re
zultat în* dauna adversarilor lor 
de acum : 89—0.

De data aceasta, Intîlnirea 
se anunță mai echilibrată, nu 
numai pentru că profesorii M. 
Naca și L Țuțuianu vor alinia 
o echipă mult întinerită (din 
lotul folosit în ultimul meci 
internațional, cu Italia, nu fi
gurează acum decît 4 jucători, 
Bucos, Dumitru, Holban și Mo- 
trescu), ci fiindcă „s-au ivit u- 
nele indisponibilități de ultim 
moment (C. Vasile, Vărzaru etc.), 
care au creat dificultăți nes
contate", cum remarca ing. 
Matei Ludu, vicepreședinte al 
F.R. Rugby, care răspunde — 
din partea biroului federal — 
de buna desfășurare a acestui

meci. Formația noastră proba
bilă : Ilolban — Motrescu, Ră- 
doi. Leșanu, Bogheanu (Gh. 
Dinu) — Bucos (Bezușcu), V. 
Ion — V. Vlad (M. Zafiescu), 
Șt. Constantin, Nache — Du
mitru, FL Constantin (Iordan)
— Mușat, Moț, Ungureanu (C. 
Gheorghe).

In același timp trebuie ținut 
seama și de faptul că oaspe
ții dețin o formă bună, ei ce- 
dînd mult mai greu decît ara
tă rezultatul (28—13) în fața 
echipei Poloniei, duminică, la 
Katowice. Antrenorul echipei 
Marocului, Ad. Souilmi, ne-a 
comunicat luni seara, la sosirea 
pe aeroportul internațional O- 
topeni, XV-le pe care îl va u- 
tiliza : M. Barki — Bclfarti, 
Bougza, Jelti, Bcstati — Afifi, 
Karmouchi — Rahhali, A’Ham- 
di, O’Hamdi — Naciri, Mahdari
— Mansour, Moussa, Zaoui.

La Constanța, unde interesul 
pentru acest meci este deose
bit, spectatorii îi vor susține 
cu căldură pe „tricolori" și nă
dăjduim să aplaude o frumoa
să victorie a lor.

F.I.R.A. a încredințat condu-țr?- 
cerea acestei partide arbitrului 
Alfons Grumbinas, din U.R.S.S.
(T. ST.).

O NOUĂ EDIȚIE A

MASCULIN. Seria I (etapa a 
XIII-a) : Comerțul Constanța — 
Belonul Săvinești 9—9 (4—5).
Etapa a XlV-a : C.S.M. Suceava
— Petrolul Ploiești 18—18 (9—6);
C.S.U. Galați — Universitatea 
Iași 20—14 (6—6). Seria a Il-a
(etapa a Xlll-a) : Constructorul 
C.S.U. Oradea — C.S.M. Reșița 
10—8 (4—5). Etapa a XlV-a :
Constructor'll C.S.U. Oradea — 
Minerul Cavnic 12—11 (7—5) ;
A.S.A. Tg. Mureș — Energia Ro- 
vinari 22—14 (10—6) ; Universita
tea Craiova — Sideful Jimbolia 
27—18 (15—7) ; Utilajul Știința
Petroșani — Timișul Lugoj 27—18 
(13—9). FEMININ. Seria I (etapa 
a XlV-a) : Spartac București — 
Voința Galați 17—19 (6—11): Oltul 
Sf. Gheorghe ~ "
rești 12—13 (5—8) ; Vulturul Plo
iești — Textila .........................
(5—6). Seria a 
xm-a) : Constructorul Hune
doara — Voința Odorheiu Secu
iesc 7—7 (3—4) ; C.F.R. Craiova
— Voința Sighișoara 20—17 (9—7).
Etapa a XlV-a: Nitramonia Făgă
raș — Sparta Mediaș 12—9 (5—4); 
Constructorul Timișoara — C.F.R. 
Craiova 17—8 (10—3) ; Voința Si
ghișoara — Constructorul Hune
doara 18—12 (10—6) ; Voința O-
dorheiu - • --------
biu 4—11 _____ r_____
I. Ghișa, Șt. Marton, C. Albu, 
Pialoga, T. "
Slăbu), O. 
Turjan, V. 
A. Cristea, 
dnescu).

Hristache NAUM

BOGATA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA LA POPICE
un

Internațional de popice, 
la care au par- 

din Cehoslova-

Rapid Bueu-

Buh'iși 9—12 
Il-a (etapa a

18—12 (10—6) ;
Secuiesc — C.S.M. Si- 

(2—6) (Corespondenți :- - -- A
A. 

Briotă, I. 
Popovici, 

Mîn-

C.S.M.

Siriopol, I. Vlad, 
Guțu, 
Lazăr,
G. Tamaș. I.

Gh. 
V.

„Cupa primăverii* la tir cu 
arcul ne-a oferit unele sem
ne bune ale progresului valo
ric și de formă ai candidați- 
lor_ noștri olimpici. Aurora 
Chin, Mihai Bîrzu și — mai 
puțin — Andrei Berki au în
registrat cifre care, deși în 
acest moment nu arată mare 
lucru raportîndu-le la cele 
mai înalte rezultate Interna
ționale, ele înseamnă 
un salt notabil față 
fruntări anterioare. 
Creșterea cifrică pe 
care c i 
continuare, pe mă
sură ce se a- 
propie Olimpiada, este. așa
dar. posibilă. O primă ocazie 
pentru un nou progres: Cam
pionatele internaționale ale 

(București, 8—11

totuși 
de con-

La Ploiești s-a desfășurat 
turneu 
„Cupa Voința' 
tlclpat formații 
cia și Bulgaria. Trofeul a reve
nit echipelor Voința Ploiești — 
la fete șl Voința București — 
la băieți. La individual' fete s-a 
înregistrat o surpriză șl anume 
cîștlgarea primului loc de către 
jucătoarea bulgară Sofia Vlahova 
cu 824 p.d. (în două partide). La 
băieți, a cîștigat Constantin Voicu 
(Voința București) cu 1 740 p.d.

Iată clasamentele pe echipe — 
FEMEI : 1. Voința Ploiești 2 399 
p.d., 2. Voința Ploiești (junioare) 
2196, 3—4. Start Bratislava și Se
lecționata Sofia 2105 ; BĂRBAȚI : 
1. Voința București 4942, 2. Start 
Bratislava - - . ..
Sofia 4635, 
niori) 4534.

4699, .3 Selecționata
4. Voința Ploiești (ju-

ir
Reprezentativele noastre de se

niori și senioare, care se pregă
tesc pentru Campionatele mon
diale de la Mangalia Nord, sus
țin la sfîrșitul săptămînli ulti
mele partide internaționale- de 
verificare. Ele vor juca la Buda
pesta, cu redutabilele selecționate 
ale Ungariei, care vor fi și ele pre-

mondială.zente la confruntarea
Din echipele românești fac parte, 
printre alții • Iosif 
campionul lumii la individual, 
Gheorghe Silvestru, Iuliu Bice, 
Ilie Hosu, respectiv Elena An
dre eseu, Ana Petrescu, Marga
reta Cătineanu și Vasili ca Pințea.

Sîmbătă și duminică âre loc la’ 
Poznan (Polonia) tradiționalul 
turneu - internațional individual 

Poznania*, la care parti- 
sportivi din șase țări, 
a delegat la această com- 
pe Gheorghe Scholtes și 

Iosif-Nichifor,

Tismănar,

„Cupa 
cipă 
F.B.P. 
petiție 

Maria

„CUPEI ROMÂNIEI" LA ATLETISM
La sfîrșitul acestei săptămîni 

începe o nouă ediție a uneia 
dintre cele mai importante com
petiții ale atletismului nostru, 
campionatul pe echipe dotat cu 
„Cupa României*. Ca șl în- alți 
ani, întrecerile sînt programate 
în trei etape: 3—4 mai, 28—29 
iunie și 4—5 octombrie, pe 3 ca
tegorii valorice. Grupa A, de pil
dă, va reuni următoarele echipe : 
Steaua (campioana ultimilor ani), 
Dinamo, C.A.U. (alcătuită din 
atleții de la C.A.U., C.S.Ș.A. Lie. 
nr. 2 și Șc. g-rală 190), Metalul 
(combinata alcătuită din atleți 
de la Metalul, Olimpia și 
C.S.Ș.A. nr. 4) și Rapid (alcă
tuită din atleți de la Rapid, Vi
itorul, Progresul, P.T.T. și C.S.Ș. 
Triumf) din București și selec
ționatele județelor Constanța, Ar
geș, Dolj și Cluj.

întrecerile din grupa B au loc 
în cadrul a două serii: I — Iași. 
Suceava, Bacău, Brăila, Neamț, 
Dîmbovița, Galați și Prahova ; 
n — Brașov, Bihor, Timiș, Hu
nedoara, Caraș-Severin, Sibiu, 
Arad, Maramureș, Covasna.

In grupa C vor ființa 3 serii : 
I — Vîlcea, Ilfov, Gorj, Mehe
dinți, Teleorman, Olt ; n — 
Vran cea, Vaslui, Buzău, Botoșani, 
Ialomița, Tulcea ; III — Alba, 
Sălaj, Satu Mare, Harghita, Bis
trița, Mureș.

în prima etapă, intîlnirile vor 
avea loc ia :’ gripa A la Bucu
rești, pe Stadionul Republicii

(sîmbătă ora 15,30 și duminică 
ora 9,00), grupa B — seria I la 
Ploiești, seria a n-a la Baia 
Mare ; grupa C — seria I la Tg. 
Jiu, seria a n-a la Slobozia și 
seria a Iii-a la Alba lulia.

★
Rezultate din concursuri : 

BUCUREȘTI. „Cupa C.A.U.* pe 
Stadionul tineretului : 200 ni :
CI. Șușelcscu (Din.) 21,7; 1 500 m: 
T. Nap (Gloria bistrița) 3:52,8 ; 
10 km marș : C. Patrișinschl (O- 
limp.) 41:31,2, C. Staicu (P.T.T.) 
42:46,0 ; lungime : L. Focșeneanu 
(Din.) 7,43 m ; triplu : V. Dima 
(Din.) 15,31 m ; suliță : T. Pîrvu 
(Steaua) 72,50 m ; 400 mg ; A. 
Tarbă (Din.) 53,9 ; ciocan : P.
Lengyel (C.A U.) 66,23 m ; 
MEI : 400 m :
(C.A.U.) 65,5 ;
Tifrea (C.A.U.) 
Tifrea 5,97 m ;

FE- 
Tamara Deliu 

100 mg : Corina 
14,5 ; lungime : 

a,ui iu greutate : Suzana 
Herman (Steaua) 14,20 m ; disc : 
Herman 49,02 m ; suliță : Corina 

- Gârbea (Șt. C-ța) 54,70 m ; 0
„Circuitul de marș Grivița Ro
șie* — organizat d^ comisia mu
nicipală, pentru tineri concurenți: 
copil — 2 km : CI. Molomari 
(Olimp.), începători — 3 km : 
C. Mircioiu (P.T.T.), juniori HI : 
V. ninca (P.T.T.), juniori II — 
5 km : E. Stere (P.T.T.), juniori 
1—5 km : C. Șofran (P.T.T.). 
(Ion PARASCHIVESCU — co
resp.) • CLUJ-NAPOCA. Striden
tul clujean Constantin Ivan a 
alergat 100 m în 10,4 s.

*
>

La București și Arad

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL NATIONAL de tenis pe echipe
Cele mal bune 32 de echipe 

de tenis din țară, reprezentînd 
majoritatea secțiilor șl cluburi
lor. sînt prezente, în aceste zile, 
pe terenurile din București și 
Arad, la ediția din 1980. a cam
pionatului naționali. Pentru alcă
tuirea unui Clasam ent final cît 
mai fidel față de valoarea for
mațiilor, regulamentul prevede un 
sistem de joc în care, după 
mul tur, cele 8 învingătoare 
forma două grupe de cîte 4, 
mînd să-și dispute meciuri 
tem tuinneu. Cele “ " 
vinse vor evolua 
luiași procedeu.

BUCUREȘTI. Pe 
parcul sportiv Progresul, precum 
și pe cele de la Tenis Club 6e 
dispută campionatul masculin. 
După tragerea la sorți (oare a 
avut loc luni după-amiază). în 
cursul zilei de marți au început 
disputele. în prima zi. dețină
toarea titlului. Steaua, a jucat 
cu Electrica Timișoara — con
fruntare ce pune mai puține 
probleme elevilor antrenorilor 
Gheorghe și Dumitru Viziru — 
urmînd ca miercuri să întîlnească

meci extrem de strins 
Dinamo Brașov. Această

al campionatului national pentru 
echipe feminine. Iată rezultatele 
înregistrate. C.S.Ș. Gheorgheni — 
politehnica Cluj-Napoca 3—2 (Ga
briela Precup — Liliana Pop 6—4. 
6—1 ; Magdalena Ralcovlci — Lu
minița Sălăjain 1—6, 2—6) —
veritabilă surpriză, care confir
mă munca bună efectuată La 
clubul școlar Gheorgheni ; Dina
mo București — Spartacus Brăila 
5—0. Dacia Galati — Cimentul 
Deva 5—0. Steaua — Sănătatea 
Oradea 3—2 (Daniela Molse — 
Emese Szilagy 6—1, 6—0. Cristina 
Cazacliu — Elena Jecu 0—6. 2—6). 
U.T. Arad — Tenis club Bucu
rești 4—1 (Dorina Brăștln — A- 
driana Cairaloslfoglu 6—4, 2—6. 
S—4, Mariana Socaciu — Cristina 
Trocan 6—0, 6—3), Progresul
București — Pionierul București
5— 0, Electrica Timișoara — Mu
reșul Tg. 
cherescu
6— 2. 6—2
Baj talan 
tehnica ______ ________
torul Brăila 5—0 (Lucia Romanov 
— Ionela Oceanu 6—1, 6—4.

Sandu 1ONESCU — coresp.

intr-un 
echipa _____________ .__ _______
partidă va desemna probabil ad
versara .. . ■ _ ___ ■ . _
puternicei formații Dinamo Bucu
rești. Iată primele rezultate în
registrate In ziua de debut (se 
dispută 9 meciuri. 6 de simplu 
șl 3 de dublu) : Steaua — Elec
trica Timișoara 4—0 (Țiței — Ni- 
culescu - - - - —
preanu 
dustria 
(Manea 
Năstase 
ois club București
torul Arad 4—0 (Hnat — Filip 
6—0, 6—1 ; Darie — Dumitrascu 
6—2, 6—3), Dinamo București — 
Constructorul Galati 4—0 (Bîrcu 
— Mîndroiu 6—1, 6—1 ; Bucur — 
G. Manea 6—2, 6—3), Dinamo
Brașov — Politehnica Cluj-Napo- 
ca 3—0, Cuprom Baia Mare — 
Politehnica București_ 4—0. Sănă
tatea Satu Mare 
va 0—2, 
Progresul

ARAD, 
terenurile 
localitate

potențială pentru titlu a

6—1, 6—0 ; Mane aș
6—1, 6—3), Jiul
sîrmei Cîmpia Turzii 2—1
— Voevod 6—2, 6—2 ; C. 
—_ Fetița 6—1, 6—0), Te- 

Construc-

prl- 
vor 
UT- 
sls- 
tn- 

ace-

O- 
In-

C.
8 formații 
conformvremea s-a îmbunătățit vizi

bil, ei a totalizat la al doilea 
concurs de simplu FITA 1234 
p; în aceleași condiții, Auro
ra Chin a făcut un salt de 
53 p, iar Andrei Berki unul 
de... 90 p!

Sigur, nimeni 
pretinde dispariția totală a 
fluctuațiilor de rezultate de 
la vreme rea la una bună; 
dar în cazul arcașilor noștri 
diferențele sînt încă prea 

mari, ’ inacceptabile, 
pentru că marii 
specialiști ai lumii, 
în rîndul cărora 
dorim și noi să 

ajungem, reușesc cifre de re
cord chiar și pe vreme abso
lut potrivnică, așa cum s-a 
petrecut de curînd la Erevan'.

E de dorit, deci, ca antre
norii lotului național să nu 
mai ocolească nicidecum pre
gătirea în condiții meteorolo
gice dificile. Ci, dimpotrivă, 
să profite la maximum 
vremea rea, de ploaie, 
vînt, ca și de arșiță și 
facă. împreună cu elevii 
absolut totul pentru ca orice 
„festă* a naturii să nu mai 
fie pentru ei o... surpriză! 
Pentru că este foarte posibil 
ca întrecerea olimpică să se 
desfășoare fie pe vînt, fie pe 
ploaie, fie pe o temperatură 
ridicată. Iar după concurs nu 
vor conta scuzele legate de... 
capriciile naturii, ci numai 
rezultate propriu-zise !

Radu TIMOFTE

p;

nu poate

terenurile din
Arad 4—0 (Hnat

6—1 ; Darie

We‘X?ne gOpfWSW
re. ne mă- 1

pionatele 
României 
mai).

Numai că în fața arcașilor 
noștri fruntași se află cîteva 
probleme de a căror rezolva
re depinde saltul de care vor
beam. Una dintre ele: știința 
de a concura pe vreme rea. 
căci există și o asemenea 
știință mai ales în tir. unde 
vîntul este marele inamic al 
înaltei performanțe. La acest 
capitol, reprezentanții 
sînt, încă, deficitari, 
că. iată, cînd, în ___
două zile ale ..Cupei Româ
niei*, vîntul și frigul s-au 
făcut simțite. Mihai Bîrzu a 
încheiat primul concurs de 
simplu FITA cu 1196 p, iar 
cînd, în ultimele două zile.

noștri 
Pentru 

primele

de 
de 
să 

lor,

Cimentul De- 
Oradea — 

1—3. (I. GV.) 
telefon). Pe 
U.T.A. din

Sănătatea
București
29 (prin 
clubului 

s-a disputat primul tur

Mureș 3—2 (Naidla Be- 
— Mariana _ Benedek 
; Elena Coturia — Eva 
4—6, 6—3, 6—0). Poli-
București — Construc-

ACTUALITATEA VOLEIBALISTICA
@ Reprezentativa olimpică fe

minină de volei a țării noastre 
a efectuat un turneu de 6 jocuri 
în Olanda. Voleibalistele românce 
au întîlnit 3 divizionare A olan- 

Starlift, S<V. Texoclean 
de care a dis- 

respectiv. 
ori re
in fata

deze 
șl Longa 59 
pus cu 3—0, 3—1 și,
3—1. precum și de trei 
prezentatlva țării gazdă, ___
căreia a cîștigat cu 3—0. 3—0 si 
3—1.

O In primele zile ale lui mai. 
lotul olimpic masculin va susține 
întîlniri peste hotare. Astfel. în
tre 3 și 7 mai. voleibaliștii ro
mâni vor participa la tradițio
nalul turneu International orga
nizat în Ungaria, la- Szekesfeher- 
var, turneu dotat cu „Cupa Vo
lan* (de menționat că la ulti
mele două ediții trofeul a re
venit reprezentativei române). în

continuarea verificărilor în ve
derea participării la J.O., ,,o-
limpicii* noștri vor juca la Za
greb, în „Trofeul Iugoslavia*, 
alături de alte 3 echipe califi
cate pentru Olimpiadă : Bulgaria. 
Italia și Iugoslavia.

& începînd de astăzi pînă du
minică se desfășoară turneele pe 
serii, la care participă primele 
3 echipe clasate în cele 5 grupe 
ale campionatului național de 
juniori și școlari. Cele 15 for
mații feminine își dispută la 
Pitești calificarea în turneul fi
nal pentru locurile 1—6, în timp 
ce întrecerea băieților este pro
gramată la București (sala Di- 
naimo). Tot în această perioadă 
se desfășoară șl turneele pe 
grupe (la care participă ocupan
tele locurilor 4—8 în fiecare gru
pă) pentru stabilirea echipelor

care vor retrograda. Turneele 
feminine sînt găzduite de sălile 
de sport din Bir Iad, Ploiești, 
București, Reșița, Tg. Mureș, iar 
cele feminine de sălile din Fălti
ceni, Ploiești, Tulcea, Otelul Roșu 
Si Dej.

© La Craiova și Suceavă au 
luat sfîrșit ' turneele finale ale 
campionatului republican de ju
niori II. Iată Clasamentele : bă
ieți — 1. Liceul „N. Titulescu* 
Craiova .
nă. 2. Steaua. 3. 
iești. 4. Viitorul 
C.S.Ș. Oraș dr. 
Tînărul petrolist 
minin 1. C.S.Ș. 
□ană republicană, 
tulescu* Craiova, 
rul București. 4. ___
ța, 5. Confecția București. 6. Vi
itorul Cluj-Napoca.

Liceul „N. 
campioană republica- 

“ Tricolorul Plo- 
Cluj-Napoca. 5. 

Petru Groza 6.
Tîrgoviste ■ fe- 

Sibiu — eampi-
2. Lie. ..N. Ti-
3. C.S.Ș. Viito- 
C.S.Ș. Constan-



UN NOU MECI TEST PENTRU LOTUL REPREZENTATIV
t Urmare din pag I

formule modificate — al linii
lor de mijloc și de atac.

Jucătorii convocați (cu precă
dere cei din grupul „numelor 
noi" Lică, Stoica, A. Ionescu) 
sînl dornici să justifice alege
rea și să... rezolve problemele 
de selecție Stoica, de pildă, 
care nu a putut evolua sîm
bătă la Cluj-Napoca din cauza 
unei- întinderi, ne spunea că 
va fi total refăcut și că doreș
te să joace la înălțimea aștep
tărilor (Este 
să joace) 
dreptățesc 
cere o 
de voință din partea lui. 
Cerința este dealtfel, vala
bilă pentru toți componen- 
ții lotului vechi internaționali 
sau debutanți în grupul posibi
lilor „tricolori".

Pregătirile lotului au conti
nuat ieri dimineață printr-ur. 
antrenament de pronunțată in
tensitate, desfășurat pe stadio
nul Voința. Eforturile medicu
lui lotului, dr. D. Tomescu. 
s-au concentra! în direcția re
facerii lui Cămătaru. Dar, după 
toate probabilitățile, acesta nu 
va fi apt de joc. Așa că va fi 
utilizat, în meci-debut la lo
tul A, A. Ionescu. După-amiază, 
întregul lot a fost oaspete al Te

leviziunii, unde i-a fost prezen
tat, spre documentare și subiect 
de Siscuție, meciul dintre echi
pele olimpice ale Cehoslovaciei și 
Ungariei, ultima evoluție a 
partenerilor de astăzi ai fotba
liștilor noștri. După film, con
ducerea tehnică a leftului — 
alcătuită din Șt. Covaci, V. 
Stănescu, M. Lucescu — a fă
cut caracterizări asupra jocului 
echipei cehoslovace. Astăzi, 
înaintea meciului, ele vor con
stitui unul dintre punctele de 
bază ale ședinței de pregătire 
tactică a lotului. în privința 
formației probabile, ea este cea 
din chenarul alăturat dar, toc

mai pentru că este „probabilă", 
mai pot interveni unele mo
dificări pînă Ia ora jocului.

posibil ca el 
Calitățile lui. în- 
selecționarea. se 

probă suplimentară 
i din partea

dealtfel,
toți

• Pe Doru Nicolae, 
U durea rări de tot ca
pul înaintea 
cu Politehnica 
șoara. Cine 
că-i făcea un 
masaj la tîmpie ? An
trenorul Halagian, care, 
mal în glumă mai in 
serios, spunea : „Poate 
dă un gol cu capul ăsta 
care-I doare...**. A dat 
două • Antrenorul ti
mișorenilor, Ion 
nes’cu, era extrem 
agitat cînd a 
tat formația : 
frică ! Cu U.T.A., 
ultimele 
jucate la 
primit 9 
fă ș urarea 
a urmat l-a dezis, 
„Poli*4 jucînd de 
egal cu F. C. Argeș. 
• Vineri, telefoanele 
de la clubul piteștean 
au sunat continuu. Se 
zvonise că Dobrin ar 
fi avut un accident de 
automobil. Președintele 
„Argeșului44, Ion Barbu, 
a avut curiozitatea să 
le numere. La cel de 
al 200-lea s-a lăsat pă
gubaș. Sîmbătă mai 
mult de jumătate din 
cel 18 000 de spectatori 
din tribunele stadionu
lui piteștean au venit 
să-1... vadă pe Dobrin 
cel accidentat... • Tot 
despre exemplul căpi
tanului. Folosirea jucă
torului tîrgoviștean

meciului
Timi- 

credeți 
ușor

lo
de 

prezen- 
„Mi-e 

* . în 
două partide 
Pitești, 
goluri*4, 
meciului

am 
Des- 
care 
însă, 

la

V.

s
fi.

IORDACHE

TILIHO? SAMES

ȚICLEANU

D. NICOLAE

$TEFÂNESCU MUNTEANU fi

BOLONI BĂLĂCI

A. IONESCU M. RADUCANU

REZERVE : CRISTIAN, LICA A. NICOLAE STOICA, CR1$AN, 
F. GR1GORF

Arbitri : R- laczina

TASKY

SVOBODA

L. Mohacsi, L. Hartman (Ungaria)

MIKULICKA MARTINIAK

NEMEC BERGER

MAZURA * VACLAVICEK

STROMSIK

MACELA RYEGEL

REZERVE : KOKETI, HORNY, SCHREINER, ROTT, SLANY

Fotbaliștii cehoslovaci au so
sit ieri după-amiază în Capi
tală. După o scurtă „escală" la 
hotel, ei au plecat la stadionul 
„23 August", unde au efectuat 
un antrenament.

După această ședință de pre
gătire antrenorul Franțișek 
HAVRANEK, care se află din 
1978 la conducerea tehnică a 
echipei olimpice, a declarat : 
„Știu că vom avea o partidă 
dificilă. Dar, cum formația 
noastră a marcat o bună formă, 
sper să facem o figură frumoa
să. Cum patru dintre compo- 
nenții lotului nostru 
mek, 
ticka 
vom 
rești _ 
noi jucători", a încheiat antre
norul Havranek.

Radi-
Janicka, Vizek și Neto- 
— au trecut la echipa A, 

folosi partida de Ia Bucu- 
pentru verificarea unor

• Partida va fi transmisă în 
Întregime de posturile noastre 
de radio și televiziune.

fllarinescu a fost incer
tă pînă la ora meciu
lui - * “ ‘
după 
brăcat 
9. Și 
chipă .
ria. Da sfîrșitul meciu
lui era fericit, deși 
părăsise terenul acci
dentat la mină • La 
Tîrgoviște, înaintea 
meciului, s-au tras din 
urnă numere de pe 
biletele de intrare, 
după care unii specta
tori au primit anumite 
premii. Litre două ex
trageri, crainicul 
dionului se 
spectatorilor : 
cum, să vă 
alte numere cîștigătoa- 
re : 1. Voinea, 2. Ni- 
colescu, 3. Alexandru, 
4. Ene...44. Bună gluma, 
mai ales că s-a șl a- 
deverit ! Q In lupta 
pentru balon, Bozeșan 
a fost ,
nu atît de grav cum a 
simulat.
ta a primit 
galben. Urmarea : 
minică el nu va juca.
• N. Balnea 
trat la Tîrgoviiște 
la carte, 
spectator 
„Te dai 
Rainea !“ 
tul i-a 
„Este, ce __ __
dea 1“ • într-o discuție 
ad-hoc, înaintea etapei

cu A.S.A. Abia 
încălzire a îm- 

: tricoul cu nr. 
căpitanul de e- 
și-a făcut dato-

sta- 
adresa 

„Și a- 
anunțăm

accidentat, dar

Pentru aceas- 
cartanaș 

du-

a arbl-
„ . ca
Supărat, un 
i-a strigai • 
mare, măi 
La care al- 

șl răspuns : 
să se mai

Cu gindul la noua ediție a C. E,

„TINERETUl" IN FAJA
După exact o lună de zile 

(de cînd' a jucat cu echipa sue
deză Landskrona Boys, 2—0), 
tinerele speranțe ale fotbalului 
nostru reapar azi în arenă în 
fața publicului bucureștean : o 
„apariție-test“ în compania unei 
formații (F.C. Corvinul Hune
doara) care are de pe acum în 
buzunar „permisul de liberă 
trecere" spre Divizia A. Deci, 
în deschiderea partidei Româ
nia — Cehoslovacia, un meci în 
care cu siguranță vom consem
na marile ambiții ale tinerei 
generații și — de ce nu ? — 
ale lui R. Nunweiller, Dumi- 
trache, Dumitriu IV etc.

TRIALURI ALE DIVIZIEI B
în ziua de 8 mai vor avea 

loc la București, în cadrul u- 
nui cuplaj, meciuri de trial 
ale Diviziei B. Se vor întîlni 
Selecționata Seriei I cu Meta
lul București și Selecționata

seriei a n-a cu Selecționata 
seriei a III-a. Scopul trialului: 
alcătuirea lotului reprezentativ 
al. Diviziei B care va susține 

. o serie de meciuri internațio
nale.

MÎINE, ÎN DIVIZIA B, SERIA A ll-az ETAPA A 28-a
Mîine, în campionatul Divi

ziei B, seria a Il-a, se va dis
puta o etapă intermediara. Ia
tă programul : F.C.M. Giurgiu 
— Chimica Tîrnăveni, Chimia 
Tr. Măgurele — Autobuzul 
București, Metalul București-— 
Poiana Cîmpina (pe stadionul 
Metalul), Flacăra Moreni —

II-O, felrtTH M

Petrolul Ploiești, Metalul Plo- 
peni — 
Rapid 
Slatina 
gust"), 
mentul 
Tg. Jiu 
rești, Gaz
Carpați Mîrșa. Toate partidele 
vor începe la orele 11 și nu 
17,30 cum se anunțase inițial^

Luceafărul București, 
București — Energia 

(pe stadionul „23 Au- 
Șoimii Sibiu — Rul- 
Alexandria, Pandurii 
—-Mecanică fină Bucu- 

metan Mediaș —

ECHIPEI LUI LUCESCU
Testul de pe stadionul' „23 

August" vizează, firește, în per
spectivă, obiectivul central al 
acestui an — închegarea unei 
puternice reprezentative de ti
neret, capabilă să abordeze în 
toamnă noua ediție a Campio
natului european rezervat aces
tui eșalon. Cum partida amica
lă, disputată în deplasare, cu 
olimpicii din R.D. Germană, a 
furnizat destule elemente pozi
tive (angajament, dăruire, di
namică crescută într-o idee de 
joc cu mai- multă tentă ofensi
vă). antrenorii C. Drăgușin și I. 
Voica le doresc amplificate în 
meciul dă azi, cel de la Sofia 
— la 14 mai cu reprezentativa 
similară a Bulgariei și jocurile 
din cadrul turneului de la 
Toullon, 29 mai — 6 iunie. De
altfel. conducerea tehnică a lo
tului ă insistat la antrenamente 
în direcția măririi capacității 
de exprimare a echipei în faza 
de finalizare (aspect negativ în. 
jocul de la Karl Marx-Stadt), a 
aplicării pressingului. menit să 
asigure păstrarea inițiativei în 
joc.

Iată formația probabilă care 
va fi aliniată la fluierul arbi
trului tîrgoviștean Cristian Teo- 
dorescu : Boldici — Andreicuți, 
C. Solomon, Vlad. A. Mincu — 
Badea, Suciu, 
Ciobanu, Terhcș, 
că vor apare pe 
ciului și ceilalți 
lotului — Toma, 
Pop, Mărginean, 
mitrașcu ; Geolgău acuză, în 
continuare, o întindere, iar Mu- 
reșan, o ruptură musculară mai 
veche, fapt pentru care medicul 
Florin Brătilă aplică un trata
ment intensiv.

Bozeșan — 
KIein. Evident 
parcursul me- 
componenți ai 
T. Nicolae, FI. 
Murar și Du

a 36-a, Constantin Ccr- 
năianu, observator fe
deral la meciul F.C.M. 
Galați — Dinamo, spu- 

: „ „U" Cluj-Napoca 
o misiune extresm 

dificilă, pe teren 
Steaua, 

bucureș- 
amical

nea: 
axe 
de dificilă, pe 
propriu, cu 
căci echipa 
teană, intr-un
La mijlocul săptămînii, 
jucînd slab, a pierdut 
cu 1—4 La Metalul. De 
obicei, formațiile 
pabile se 
exemplar după 
menea eșec."... 
vut dreptate. • 
pul partidei de 
tina, arbitrul 
V. . lanul l-a

ca- 
mobilizează 

un ase- 
A a- 

tn tim- 
la Sla- 
ieșean 

sancțio
nat cu cartonaș galben 
pe căpitanul 
Gloria Buzău, 
colae, pentru 
nesportiv. La 
meciului, însă, jucăto
rul buzoian — regre
tând probabil greșeala 
făcută — i-a întins 
mina cavalerește arbi
trului și apoi cei doi 
s-au îmbrățișat. Deci 
se poate șl așa ! •
Spectatorilor prezenți 
la meciul F. C. O.lt — 
Gloria Buzău li s-a o- 
ferit un interesant 
program (care cu prin
dea o amplă avancro
nică a etapei, 
z eu tare a 
Șoarece, > 
regulamentul 
de fotbal,

echipei 
Al. Ni- 
un gest 
sfîrșitul

______ o pre-
> jucătorului 
extrase din 

jocului 
formațiile

probabile, noutăți și 
curiozități din șocce- 
rul internațional etc.). 
Puțini știu însă că 
acest program (ca și 
cele tipărite la etapele 
precedente) a fost re
dactat 
echipei F.C. Olt, 
Circi umăres cu, 
este și profesor 
limba română. Un sin
cer „Bravo I*4 acestui
tehnician și pentru
preocupările sale pu
blicistice. • Antreno
rul regional V. Rizea 
despre extrema dreap
tă Șoiman de la Sport 
Club : „Este un —’ 
talent, care are 
șansele să urce 
pînă la pretențiile lo
tului național. DepVide 
însă, în primul rînd, 
d»3 el dacă va ajunge 
sau nu acolo". Sub
scriem întru totul unei 
astfel de aprecieri. • 
Superb gest de sporti- 

” al conducători
lor și antrenorilor e- 
chipei Politehnica lași; 
La sfîrșitul unei dispu
te în care au ratat pe 
rînd victoria și remiza, 
neputînd apoi evita 
înfrîngerea la scor, ei 
au găsit forța mo
rală ca să-și felicite 
adversarii pentru jocul 
practicat șl să mulțu
mească brigăzii de ar
bitri pentru excelenta 
prestație.

de antrenorul
Ion 

care 
de

real 
toate 
chiar

vitate

1 <?/ gazon
Noutafi din două stațiuni balneare

EFORIE NORD SI MANGALIA
9

• Serii mai scurte pentru cură balneară. Noi medica
mente originale aplicate în tratarea afecțiunilor reumatis
male.

• Pentru prevenirea și tratarea in faze incipiente a afec
țiunilor reumatismale, a sechelelor post-traumatice, este efi
cientă în această perioadă cura balneară 
Iată concluzia 
Mangalia. De 
„Pel-Amar“ și 
nești —, cu o 
se efectuează, 
de reumatism

• NU UITAȚI : factorii naturali de cură (apa sărată a 
mării, nămolul lacului Techirghiol. apa mezotermală sulfu-

de numai 12 zile, 
specialiștiloi din stațiunile Eforie Nord și 
asemenea, se administrează „Boicil-forte", 
„Gerovital" — medicamente originale româ- 
deosebită valoare curativă în tratamentul ce 
Ia indicația medicului, pentru cei suferinzi

mării, nămolul lacului Techirghiol.
roasă, din izvoarele captate chiar pe plaja din Mangalia 
sau din apropiere) au și în această perioadă aceleași efecte 
ca in sezonul cald.

• Cazarea în hoteluri confortabile, accesul spre bazele de 
tratament făcindu-se direct prin coridoare acoperite și în
călzite Bazinele de inot acoperite, diferite alte mijloace 
dc agrement vor face din cura balneară la Eforie Nord 
și Mangalia un agreabil concediu de odihnă.

• .?’^e‘e®e Pcn‘ru cură balneară se pot procura de la 
agențiile și filialele oficiilor județene de turism din țară, 
de la I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sin
dicatelor din întreprinderi și instituții

zia-
apare sîmbătă 3

STIRI STIRI
• ORA DE ÎNCEPERE A 

JOCURILOR IN DIVIZIA A 
IN LUNA MAI. F.R.F. face 
cunoscut că în cursul lunii mai 
toate partidele din campiona
tul Diviziei A vor începe la 
ora 17.15.

• REPROGRAMAREA UL
TIMELOR DOUA ETAPE DIN 
CAMPIONATUL DIVIZIEI B. 
Pentru a permite echipelor o 
perioadă mai îndelungată pre
gătirii viitorului sezon compe- 
tițional, campionatul actual al 
Diviziei B se va încheia la 22 
iunie cînd este programată e-

STIRI...
Etapa a 33-a ur- 
dispute la 18 iu- 
22 iunie cum fu- 
inițial.

STIRI...•

tapa a 34-a. 
mează să se 
nie și nu la 
sese stabilit

• MECIURILE DIN CA
DRUL CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN AL JUNIORILOR 
programate 
vor începe

• S-AU 
biletele de 
Steaua Z _ 
ra, care se dispută duminică 4 
mai pe stadionul din Bd. 
Ghencea.

la data de 1 Mai 
la ora 15.
PUS IN VINZAKE 

intrare la meciul 
Pplitehnica Timișoa-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
UN NOU PRILEJ 

DE MARI SUCCESE I

pe corespondenții 
transmită redacției 
lor de la manifes-

Următorul număr al 
rului va 
mai.

Rugăm 
noștri să 
relatările
țările sportive din provincie 
in cursul dimineții de vineri.

Agențiile Loto-Fronosport con
tinuă astăzi și mîine vînzarea bi
letelor pentru tragerea obișnuită 
LOTO de vineri 2 mai 1980. Pen
tru a ilustra din nou avantajele 
participării la acest tradițional 
sistem de joc, reamintim că nu
mai la primele trei trageri din 
luna aprilie au fost atribuite 
ȘASE AUTOTURISME „Dacia 
1300“, precum și numeroase cîștl- 
guri în bani de valori conside
rabile. Prima tragere din luna 
mai vă oferă șl dv. posibilitatea 
de a obține succese asemănătoa
re. Jucațl din vreme numerele 
preferate! (Tragerea va avea loc 
vineri, 2 mai a.c., la ora 16,30, în 

- sala clubului Progresul 'din Bucu
rești, str. dr. Statoovilei nr. * 
numerele cîștigătoare 
transmise în cursul serii 
dio șl televiziune).

★
Tragerea pronoexpres 

tăzi, 30 aprilie 1980, se

blica în ziarul de sîmbătă 3 mal
3 CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 APRILIE 
1980

Categoria 1 : (13 rezultate) 3
variante 100% a 24.073 lei șl 25 
variante 25% a 6.018 lei ; cate
goria 2 (12 rezultate) 236,25 va
riante a 1.131 lei : categoria 3 : 
(11 rezultate) 2.602 variante a 
154 lei.

vor 
la

42 ; 
îl 

ra-

de as- 
uv ___ , -- televi

zează în direct în jurul orei 17,45.

Omologarea biletelor cîștigătoa- 
re de la tragerea Doto din 25 
aprilie 1980 se face astăzi, 30 a- 
prilie, în loc de joi 1 mal 1980. 
Rezultatele omologării se vor pu-

PERSEVERENTĂ + INSPIRAȚIE = SATISFACȚIE!
Duminică

4 mai 1980
Cu suma de numai 10 
lei, oricine joacă poate 
obține : • AUTOTURIS
ME „DACIA 1300“ •
MARI CÎȘTIGURI IN 
BANI, ULTIMA ZI PEN
TRU procurarea bilete-procurarea bilete- 

sîmbătă 3 mai 1980. 
PIERDEȚI PRILE- 
DE A VA NUMA- 
PRINTRE MARII 

CÎȘTIGATORI !

PE MICUL ECRAN
JOI 1 mai, ora 16 : „Te- 

lesport*4 (Campioni șl speran
țe ale gimnasticii românești ; 
Canotaj ; Oxford—Cambridge ; 
Marele Premiu de steeple
chase de la Liverpool).

SIMBATA 3 MAI. ora 17 ; 
Rugby, Selecționatei de sud a 
României — Leinster Branch 
(Irlanda), transmisie directă 
de la stadionul Giulești.

DUMINICA 4 MAI, ora 17,15: 
Fotbal, F.C.M. Galați — Uni
versitatea Craiova (transmisie 
directă). In pauză : Rubrica 
de șah ; ora 19,20 (pr. II) 
Emisiunea „Telerama44.

LUNI 5 MAI, ora 18,15 (pr. 
II) : Baschet feminin, Româ
nia — Italia, în Turneul pre- 
olimpic de la Varna (repri
za a Il-a).

MARȚI 6 MAI, ora 17,30 : 
Finala „Cupei României*4 la 
hochei (repriza a III-a, trans
misie directă) ; ora 18,15 (pr. 
II) Baschet feminin, repriza 
secundă a meciului România 
— R.F. Germania, de la Vama.

MIERCURI 7 MAI, ora 17 : 
Steaua — Universitatea Cnaiio- 
va (în semifinalele „Cupei 
României44 la fotbal), trans
misie directă de la Pitești ; 
ora 19,30 (pr. II) : Baschet
feminin, repriza secundă a 
meciului România — Canada, 
de la Vama.

De luni 5 mal pînă vi
neri 9 mai, de la ora 15 (pr. 
D și de la ora 16 (pr. II) : 
Tenis, aspecte din turneul 
„Cupa Națiunilor4* de la Dus- 
sel d orf (trans misii dir ect e).



La C. E. de haltere, de la Belgrad PE PISTELE DE ATLETISM
CU DOUĂ NOI RECORDURI NAȚIONALE, VIRGIL DOCiU

PE LOCUL PATRU LA CATEGORIA UȘOARĂ■»

BELGRAD, 29 (prin telefon). 
— Cea mai frumoasă compor
tare dintre sportivii români 
prezenți la C.E. de haltere din 
capitala iugoslavă a avut-o 
pină acum, la totalul celor 
două stiluri, Virgil Dociu. El a 
reușit la categoria ușoară (14 
concurenți) o performanță re
marcabilă, ocuparea locului 
patru în clasamentul general 
la total. Dociu a fost foa'rte 
aproape de cucerirea unei me
dalii de . bronz la stilul arun
cat, deoarece adversarul său, 
G. Ambrass (R. D. Germană), 
a reușit doar la a treia incer- 

'care să ridice bara de 175 kg, 
moment în care V. Dociu avea 
un avantaj de 2,5 kg asupra 
acestuia, notat atunci doar cu 
170 kg. Reprezentantul țării 
noastre i-a depășit pe ceho
slovacul Dușan Drska, pe fran
cezul Daniel Senet (a ratat 
trei încercări la aruncat — 165 
kg), pe austriacul Willy Legel 
și alți adversari bine cotați pe 
plan european.

Performanța lui Virgil Dociu

OASPEȚI Al ȚĂRII NOASTRE DESPRE SPORTUL ROMÂNESC Șl CEL INTERNAȚIONAL
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Bernard RcMout, președintele E.A.D.A., pledează pentru

MULTIPLICAREA CONTACTELOR
SPORTIVE ÎN EUROPA

Prezent pentru a treia oară la 
București, pentru prima oară ii 
noua sa calitate de președinte al 
Asociației europene de box ama
tor (E.A.B.A.), Bernard Restout 
ne-a împărtășit cîteva din impre
siile sale cu prilejul galelor 
„Centurii de aur“. Președinte, de 
mai mulți ani, al Federației fran
ceze de box și vicepreședinte 
continental al forului mondial 
A.I.B.A., dl. Restout are însuși
rile necesare pentru a exprima 
păreri autorizate. Deci, ce im
presie i-au făcut reuniunile de 
la patinoarul ,,23 August" ?

— „Centura de aur" și-â făcut 
de mai demult un bun renume 
și, după 'cum am putut constata, 
la fața locului, faima este meri
tată. Am urmărit o competiție 
de nivel ridicat, cu multe me
ciuri interesante, furnizate de 
boxeri de valoare. Cred că — 
cel puțin din faza semifinalelor- 
— întrecerile au răspuns exigen
țelor noastre pentru că au fost 
echilibrate. Am revăzut, cu plă
cere, cîțiva foarte buni pugiliști 
români.

— Faceți desigur apel la re
centa vizită în Franța a lotului 
nostru olimpic de box.

— Trebuie să vă spun că bo
xerii români alcătuiesc un an
samblu foarte bun și că prin 
comportarea lor în sălile noastre 
de antrenament, ca și prin pres
tațiile lor în ring, au contribuit 
mult la ridicarea nivelului boxu
lui amator francez. Apreciem cu 
toată simpatia un asemenea aju
tor: Dealtfel, după fructuosul 
stagiu al boxerilor români la noi, 
încheiat cu cordială înțelegere, 
vom veni noi înșine în luna mai 
în România. Antrenorul nostru 
federal Michel Papazian a dat o 
înaltă prețuire schimbului de 
experiență cu colegii săi români 
și a fost îneîntat de evoluția u- 
nor boxeri români la campiona
tele internaționale ale Franței.

— Ce probleme frămîntă actual
mente lumea boxului amator eu
ropean ?

— Două sînt, deocamdată, pre
ocupările' noastre vitale. Prima 
vizează multiplicarea neîncetată a 
contactelor, participarea la cît 
mai multe competiții — pentru 
că aceasta e rații nea sportului 
internațional. în al doilea rînd, 
trebuie să facem eforturi pentru 

„PENTRU CA TOȚI COPIII DIN
Interviu cu doberi HELMICK, secretarul r. I. N. A.

Ne-a vizitat țara, recent. Ro
bert Helmick, noul președinte al 
A.A.U. (Federația sporturilor a- 
matoare din S.U.A.) șl secretar 
al F.I.N.A. (Federația internațio

de 307,5 kg la totalul celor 
două procedee, precum și
172,5 kg la „aruncat" constituie 
noi recorduri naționale de o va
loare ridicată (v.r. 305 kg — 
al lui I. Buta și, respectiv, 170 
kg — Al. Kiss). De asemenea, 
V. Dociu a mai egalat și re
cordul țării la „smuls" — 135 
kg. Evoluția lui pe stiluri : „la 
smuls" — 130 kg, 135 kg, 137,5 
kg — ratat — locul 5 în clasa
mentul stilului respectiv; la „a- 
runcat" — 165 kg, 172,5 kg — 
ratat — 172,5 kg — locul 4. 
Nu este de neglijat faptul că 
Virgil Dociu a realizat acum 
cu 17,5 kg mai mult decît .la 
C.E. din 1978. Este desigur un 
progres evident,, remarcabil 1

Excepțional s-a comportat tî- 
nărul sportiv bulgar Ianko Ru- 
sev, triplu campion european, 
care a stabilit două noi recor
duri mondiale de o valoare pu
țin obișnuită : 337,5 kg la total 
(v.r. 335) și 190 kg Ia „arun
cat" (v.r. 187,5). De menționat 
că vechile recorduri au apar
ținut tot lui Rusev.

reechilibrarea forțelor pugilisticc 
în Europa. Discrepanța de va
loare a dus la scăderea nivelului 
general, la pierderea apetitului 
pentru întrecere. Sînt pe cale de 
a prezenta o propunere vlzînd 
întocmirea unui clasament al tur
neelor internaționale, no tind cu 
stele (sau orice alt semn) valoa
rea competițiilor, pentru ca și 
participanții să fie, în mod obli
gatoriu, la înălțimea acestei va
lori. în consecință, ya fi nece
sară și ierarhizarea, anuală a bo
xerilor continentali de talie in
ternațională. Astfel înțeleg eu 
reechilibrarea. Așa nădăjduim ca 
la un turneu modest să nu ve
dem la start campioni olimpici 
(învingînd apoi necruțător bo
xeri de categorie inferioară) și 
nici invers, la turnee de calitate 
să nu vedem apărînd cvasi-înce- 
pători ! Poate că într-o zi vom 
putea impune sistemul pînă la 
nivelul campionatelor mondiale 
sari al turneului olimpic, prevă- 
zînd faze de calificare.

— In sfîrșit, cum v-ați simțit 
la București ?

— Am fost, ca de obicei, 
foarte bine primit. Dealtfel, ca
pitala României, pe soare, nu 
mal are nevoie de lăudători. Pe 
toate străzile acestea cu arbori, 
cu verdeață, mă simt ca la mine 
acasă, la Pont-Audcmer, în Nor- 
mandia. Mulțumesc gazdelor ro
mâne, cărora le-am dat întîlnire 
la Jocurile Olimpice de La Mos
cova.

Victor BANCIULESCU

LUME SĂ ÎNVEȚE ÎNOTUL.,.4’

nală de natație). în scurta sa 
ședere în Capitala țării noastre, 
oaspetele a purtat convorbiri cu 
conducători ai mișcării sportive 
din România, cu reprezentanți ai 
Federației române de natație, 
prilej cu care el și-a manifestat 
deosebita satisfacție privind con
tactele extinse între sportivii și 
tehnicienii din cele două țări.

într-un interviu acordat ziaru
lui nostru, Robert Helmick a a- 
firmat că întrecerile sportive bi
laterale, schimburile de specia
liști, demonstrațiile sportive con
tribuie efectiv la întărirea con
tinuă a relațiilor de colaborare 
dintre România și S.U.A.

„In ultima vreme — a decla
rat interlocutorul nostru — mai 
multe delegații de gimnastică, 
lupte, box, tenis, înot, ale spor
turilor de iarnă au concurat sau 
au făcut demonstrații în S.U.A. 
La rîndul nostru am onorat, cu 
prezența unor sportivi de va
loare o serie de competiții or

REZULTATE TEHNICE — 
categoria ușoară (67,5 kg): L 
I. Rusev (Bulgaria) 337,5 kg — 
nou record al lumii, 2. G. Am
brass (R.D.G.) 315 kg, 3. K.
Radschinski (R.F.G.) 312,5 kg,
4. V. Dociu (România) 307,5 
kg, 5. D. Drska (Cehoslovacia)
302.5 kg, 6. W. Legel (Austria) 
280 kg. La „smuls": 1. Rusev
147.5 kg, 2. Ambrass 140 kg, 
3. D. Senet (Franța) 140 kg. La 
„aruncat" : 1. Rusev 190 kg — 
nou record mondial, 2. Ambrass 
175 kg, 3. Radschinski 175 kg.

în clasamehtul pe națiuni, 
după patru categorii de greu
tate : 1. Polonia 99 p, 2. URSS 
92, 3. Bulgaria 90 p, 4. Româ
nia 84 p, 5. R.D. Germană 79 
p, 6. Ungaria 65 p.

în zilele următoare vor mai 
concura următorii halterofili 
români : Petre Dumitru — ca- 
teg. mijlocie, Gheorghe Groapă 
— semigrea, Ștefan Tașnadi — 
grea și Marin Parapancea — 
supergrea.

Ion OCHSENFELD

ganizate în România.- Pentru a 
fi mai concis, aș vrea să vă 
spun că oricînd vom primi cu 
dragoste pe minunatele dvs. gim
naste sau — sînt numai două 
exemple — faimoasa echipă mas
culină de handbal, care au con
firmat în nenumărate ocazii cla
sa lor mondială. Și în același 
timp vom răspunde cu prompti
tudine solicitărilor federațiilor din 
România".

— Avînd în vedere calitatea 
dv. în forul internațional diri
guitor al natației, v-am ruga să 
ne împărtășiți cîteva din preo
cupările actuale ale F.I.N.A.

— Concret, biroul F.I.N.A. face 
în această perioadă demersuri (și 
se pare cu multe șanse de reu
șită) pentru ca C.I.O. să aprobe 
includerea în programul olimpic 
a înotului sincronic, ca și a ce
lor trei probe de înot, la care 
s-a renunțat la ultimele două e- 
diții ale J.O. Principala noastră 
preocupare însă este aceea de a 
influența și ajuta federațiile na
ționale (deocamdată doar 113 
sînt afiliate la F.I.N.A.) pentru 
găsirea celor mai bune mijloace 
de dezvoltare a sporturilor noas
tre. Idealul pentru care milităm 
este acela ca, pe întrequl glob, 
toți copiii să învețe să înoate. 
Este o misiune nobilă, pentru a 
cărei realizare merită să faci 
orice efort.

— Mai precis în ce constă a- 
portul F.I.N.A. ?

— Organizăm în permanență, 
pe toate cele 5 continente, dar

Petar Popanghelov — senior :
z „MUNCA Șl VOINȚA, 

SECRETUL ASCENSIUNII FIULUI MEU
Cu Petar Popanghelov-se- 

nlor continuăm o discuție în
cepută cu... 'in sfert de secol în 
urmă, pe vremea cînd el însuși 
se lupta, pe pîrtiile din Carpați 
sau Balcani, cu schiorii români 
Cristoloveanu, Pandrea, Bîră, Bir- 
san și alții. Acum (1a 48 de ani) 
ne vorbește antrenorul și ferici
tul tată al unui tînăr schior bul
gar care a reușit să se impună 
în ierarhiile mondiale, bătîndu-se 
pentru întîietate cu renumiții 
Stenmark, Wenzel și alții. Să fii 
al 4-lea în lume la slalom spe
cial — tu, un flăcău din Sa
rno kov, care n-ai Alpii 1a picioare
— nu e ispravă de lepădat. Pe
tar Popanghelov-jumor stă pe 
schiuri de la 3 ani, firește la 
imboldul părintelui său. Așa a 
deprins nu numai obișnuința de 
a considera tălpicele ca prelun
girile aproape naturale ale pi
cioarelor sale vînjoase, ci și cu
rajul de a se avînta pe orice pistă, 
împotriva oricui. Și nu-i de mi
rare că. astăzi, la 21 de ani, stu
dentul Institutului de educație fi
zică „Gh. Dimitrov" din Sofia 
își propune nici mai mult nici 
mai puțin decît să-1 detroneze 
pe prietenul său suedez ingemar 
Stenmark !

Cum de a ajuns atît de sus 
tînărul Popanghelov ? Pe pirtia 
de sub cabana Cristianul Mare, 
în ceața deasă care a însoțit în
trecerile balcanice, tatăl —. an
trenor ne spune : „Munca sta
tornică e singurul secret, și vo
ința. Noi, cei fără ghețuri veș
nice, fără piscuri de 4 000 de me
tri, trebuie să depășim o barieră 
psihologică, aceea care ne ține 
uneori cantonați în modestia și 
prejudecata noastră că nu ne-am 
putea măsura cu așii schiului 
alpin. Iată, Petar al meu a do
vedit că se poate. Numai că, 
pentru a ajunge la asemenea 
performanță, noi — numai noi
— trebuie mereu să riscăm, cum 
ziceți dv. românii : fie ce-o fi !

Tradiționalul concurs interna
țional de maraton care se des
fășoară în fiecare an la Dembne 
Liubski (Polonia) a fost domi
nat la actuala ediție de atleții 
polonezi, clasați pe primele trei 
locuri. A cîștigat Zbigniew Pe- 
zinka, cronometrat pe distanța 
de 42,195 km în 2.13:20, urmat 
de Ryszard Marczak 2.13:35 și 
Andrzej Aszaikowski 2.13:38. 
Sportivul român Dumitru Nico
lae s-a clasat pe locul 11 cu 
timpul de 2.16:48. La startul 
concursului au fost prezenți 
peste 100 de maratoniști din 8 
țări.

Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Feodosia (U.R.S.S.), 
atleta sovietică Galina Murașo- 
va, în vîrstă de 24 de ani a 
realizat în proba de aruncarea

0 NOUĂ REMIZĂ ÎN MECIUL SPASSKI - PORTISCH
CIUDAD DE MEXICO, 29 

(Agcrpres). — Meciul dintre 
marii maeștri Boris Spasski 
(U.R.S.S.) și Lajos Portisch 
(Ungaria), din cadrul turneului 
pretendenților 'la titlul mondial 
de șah, a continuat la Ciudad 
de Mexico cu a doua partidă 
suplimentară, încheiată remiză 
la mutarea a 18-a.

mai ales în țările din Africa, 
Asia și America de Sud, cursuri 
de perfecționare cu antrenori, 
arbitri, administratori de baze 
sportive. Însuși compatriotul dv., 
Cornel Mărculescu, a avut pri
lejul de a conduce un aseme
nea curs. Am pus ,la dispoziție 
tuturor celor interesați un vast 
material documentar privind a- 
menajarea și întreținerea bazelor 
sportive, iar după J.O. de la 
Montreal fiecare federație afiliată 
a primit filme foarte interesante, 
încurajăm în permanență pu 
cared lucrărilor cu caracter teh
nic și apariția unor publicații de 
specialitate, mai recent „Wăter - 
polo international". Expediem cu 
regularitate la peste 2000 de adrese 
buletinul ,,F.I.N.A. News". Perso
nal, am militat și voi continua 
să susțin organizarea unui nu
măr cît mai mare de competiții, 
întrecerile — ultima, ,,F.I.N.A. 
World Cup" la toate disciplinele 
natației, s-a bucurat de un e- 
norm succes — au darul să-i 
stimuleze pe tinerii sportivi. Re
cordurile, firește, creează o pu
ternică efervescență, ambiționea
ză, dar pe noi ne interesează, 
mai mult ca orice, ca la startul 
concursurilor să se prezinte cit 
mai mulți participant, din tot 
mai multe țări de pe glob. Iar 
în privința celor amintite pu
nem o mare bază pe aportul 
presei și televiziunii, care pot 
ajuta efectiv dezvoltarea nata
ției .

Adrian VASILIU

In Postăvar, înaintea startului, 
Petar Popanghelov-junior, asistat 

de tatăl și antrenorul său
Altfel, ne-am pierde fri masa 
mare a mediocrităților din țările 
alpine. Acum, datorită rezultate
lor lui Petar, am reușit să ob
ținem programarea unei compe
tiții din „Cupa mondială", pen
tru 23—24 martie 1981, la Boroveț, 
un nou centru de schi în munții 
Bila, unde construim o pîrtîe de 
coborîre cu 900 m altitudine. Ne 
vom bucura skicer dacă acolo 
vom putea întîlni și prietenii de 
totdeauna, schiorii români. Dacă 
s-a putut naște un nou Popan
ghelov, de ce n-ar apare un nou 
Bîră, un nou Bîrsan ? Ca să re- 
Innoim, cu aceleași nume, sau 
cu alte talente tinere. întrecerile 
noastre de la Vîrful cu Dor sau 
de aici din Poiana Brașovului..."

V. BANU 

discului performanța de 67,52 
m, al doilea rezultat mondial 
al sezonului.

ir
în cadrul concursului inter

național de la Lisabona, belgia
nul Guy Moreau a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 
2.21 m. Alte rezultate : mascu
lin : 1 500 m : Cabrai (Portu
galia) 3:38,7, 5 000 m: Hagel- 
steens (Belgia) 13:34,0, feminin : 
aruncarea discului : Svetlana 
Melnikova (U.R.S.S.) 65,22 m.

★

în concursul de la Philadel
phia. americanul Steve Riddick 
a cîștigat proba de 100 m cu 
10,38. Alte rezultate : înălțime : 
Lattany 2,18 m, 3 000 m obsta
cole : Hunt 8:26,26, feminin : o 
milă : Jane Merill. 4:35,51.

Scorul se menține egal, ast
fel că cei doi mari maeștri vor 
susține o nouă partidă.

Marele Premiu f.l.L.T.

JOHN McENROE LIDER
In urma rezultatelor înregis

trate în turneul internațional 
de tenis de la Las Vegas, cîști
gat de suedezul Bjorn Borg, in 
clasamentul general al „Mare
lui Premiu — F.l.L.T." conti
nuă să conducă americanul 
John McEnroe — 937 puncte, 
urmat de compatrioții săi 
Jimmy Connors — 814 puncte. 
Gene Mayer — 727 puncte și 
cehoslovacul Ivan Lendl — 646 
puncte. Bjorn Borg se află pe 
locul șase, cu 525 puncte.

TELEX
BASCHET ® Echipa feminină 

a S.U.A. și-a început turneul în 
Europa jucând la Dr-aguignan, cu 
selecționata Franței, pe care a 
învins-o cu scorul de 96—72 
(42—36) Turneul masculin de
la Praga a revenit selecționatei 
Suediei, care în ultimul meci a 
întrecut cu scorii de 67—57 
(29—<J1) formația R.F.G.

CICLISM • Desfășurată pe 
traseul Urgel — Viella (101 km), 
cea de a 6-a etapă a tunului Spa
niei a revenit la sprint spaniolu- 
lului Martinez Heredia, cu tim
pul 3h 59:34. Lider al clasamen
tului general se menține Faus
tino Ruperez (Spania), care a 
cîștigat etapa precedentă. • „Tu
rul Apeninilor" a revenit rutie
rului italian Gianbattista Baron- 
chelll, care cîștigă pentru a pa
tra oară această tradițională 
cursă. Primul clasat dintre ci
cliștii străini — suedezul Bernd 
Johansson, locul 10, la 1:45 de 
învingător. O După disputarea 
trei etape în „Turul regiunilor" 
din Italia, conduce italianul 
Marco Cattaneo. Etapa a 3-a 
(Temi — Ancona) a revenit spa
niolului Angel-Lorens Camarillo.

FOTBAL S La Odesa, în pri
mul meci dintre selecționatele 
U.R.S.S. șl Iugoslaviei contînd 
pentru C.E. (tineret), fotbaliștii 
sovietici au cîștigat cu 3—0 (2—0). 
Returul, la Subotița • lntr-<un 
meci inibemațion>al amical, în ora
șul iugoslav Krusevak, echipa 
locală Napredak a întrecut cu 
2—0 (2—0) selecționata Cubei. • 
Rezultate din campionatul (Tlan- 
del (et. 32) : F.C. Den Haag — 
Ajax 1—0, P.S.V. Eindhoven — 
Go Ahead 3—2, Tilburg — Feye- 
noord 1—1.' în clasament conduce 
Ajax — 47 p, urmată de Aik maar 
— 45 p șl Feyenpord — 42 p.

MOTO • C.M. de dirt-track a 
programat la Bydgoszcz (Polo
nia) o probă în care victoria a 
revenit sportivului cehoslovac 
Zdenek Kudtm-a. urmat de po
lonezii- Jerzy Rembas și Marek 
Ziiamik.

NATAȚIE • întâlnirea Lnterna- 
ționailă amicală de sărituri în 
apă dintre selecționatele S.U.A. 
și R. P. Chineză, desfășurată la 
Columbus, a revenit oaspeților : 
45—43 p, formațiile masculine 
ter minted la egalitate (22—22), 
sportivele chineze cîștigînd cu 
23—21.

POLO • în prima zi a turneu
lui preolimpic de la Sofia s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Spania — R. A. Egipt 17—2, Aus
tria — R. P. Chineză 8—7, Ca
nada — Franța 7—7, Grecia — 
Mexic 6—4. Cuba — Israel 8—2.

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în turneul internațional feminin 
de la Bydgoszcz conduce Gra- 
zyna Szmacinska (Polonia) — 
8 p. urmată de Sheila Jakson 
(Anglia) — 7*/^ p și Brigitte Hof
mann (R.D.G.) — 7 o.

TENIS DE MASA • în cadrul 
concursului internațional de la 
Shanghai, echipa masculină a 
R. P. Chineze a învins cu 5—0 
formația Japoniei. Alte rezultate: 
R.P.D. Coreeană — Hong Kong 
5—0, Suedia — Franța 5—1. Fran
ța — R.P.D. Coreeană 5—3. R.P. 
Chineză (B) — Suedia 5—0 : în
competiția feminină : R.P.D. Co
reeană — Franța 3—0. R.P. Chi
neză — Suedia 3—0. Japonia — 
Franța 3—1.
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